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متهيد

يقّدر املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة أن 

الشعوب األصلية تضم نحو 400 مليون نسمة، أو خمسة يف 

املائة من إجاميل عدد سكان العامل، وهي منترشة يف 90 بلداً. 

والشعوب األصلية موجودة منذ آالف السنني، وقد حافظت 

عىل لغتها، وتقاليدها، وثقافتها، وسبل معيشتها، وبالكاد 

متّكنت من البقاء يف الكثري من األوقات من خالل العيش يف 

مناطق معزولة ونائية.

 وتواجه هذه الشــعوب تحّديات كبرية تحدق ببقائها 

وباملحافظــة عــىل ثقافاتها. كام أنها تعاين عادًة من معدالت 

أعىل من الفقر، وانعدام األمن الغذايئ، وســوء التغذية 

مقارنة مع الشــعوب غري األصلية. ويف حني أنها ال متثّل ســوى 

خمســة يف املائة فقط من ســكان العامل، إال أنها تشــكل 15 يف 

املائة من فقرائه. 

ويزداد تركيز االهتامم العام عىل قضايا الشــعوب األصلية 

ألسباب عديدة.

فمــن جهة، تتعّرض حقوق الشــعوب األصلية، وأقاليمها، 

 وســبل معيشــتها لخطر كبري بسبب الضغوط الدميغرافية 

العامليــة التي تتفاقم نتيجة حاجة الصناعات االســتخراجية 

إىل املــوارد. وقد أّدى عدم احــرام ثقافاتها وحقوقها عىل 

نطاق واســع إىل القضاء عىل العديد من مجتمعاتها، 

وتجريدهــا من ملكيــة أراضيها، وإعادة توطينها قرساً.

ومن جهة أخرى، يقّر العلامء عىل نحو متزايد مبا كانت 

تقوله الشعوب األصلية منذ عقود: فهي تتمّتع مبعظم التنوع 

الثقايف، واللغوي، والروحي يف العامل، كام أنها تحمي املوارد 

الطبيعية وتؤدي دور الويص عىل التنوع البيولوجي وقد 

أدى ذلك إىل زيادة االهتامم بالشعوب األصلية يف أعقاب 

مفاوضات تغرّي املناخ خالل مؤمتر األطراف الحادي والعرشين 

يف باريس عام 2015، ملا متلكه هذه الشعوب اليوم من 

أجوبة عىل تحديات الغد.

ويف العــام 2007، اعتمــدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 

إعالن األمم املتحدة بشــأن حقوق الشعوب األصلية، 

واعرفت فيه بحقوق هذه الشــعوب وذكرت عىل وجه 

الخصوص املوافقة الحرة واملســبقة واملســتنرية بوصفها رشطاً 

مســبقاً ألي نشــاط يؤثر عىل أرايض أسالف الشعوب األصلية، 

وأقاليمهــا، ومواردها الطبيعية. 

وعــىل الرغــم من املصادقة عىل هذا اإلعالن عام 2007، 

كان التقدم يف تنفيذ املوافقة الحّرة واملســبقة واملســتنرية 

بطيئاً وغري متســاٍو يف البلدان، ومؤسســات القطاع الخاص، 

واملنظامت غري الحكومية، واملؤسســات املالية الدولية، 

ووكاالت األمم املتحدة.

مسار جديد يف اجلهود املتعددة الثقافات ويف الدميقراطية
احلوار من أجل موافقة الشعوب

متهيد
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ويف العامني أو الثالثة األخريين، أقّر خرباء التنمية بأن املوافقة 

الحرة واملسبقة واملستنرية ال تّتسم باألهمية للشعوب 

األصلية فحسب، بل إنها تعّد أيضاً مامرسة جّيدة ميكن 

تطبيقها يف املجتمعات املحلية مبا أن إرشاكها يف صنع القرار 

بشأن أي نشاط تنموي مقرح يزيد من شعورها بامللكية 

واالنخراط، ويساعد عىل ضامن حقها يف التنمية بوصفه مبدأ 

أساسياً من حقوق اإلنسان.

ويف عملية املوافقة الحّرة واملســبقة واملســتنرية، تّتسم 

األســئلة عن "كيف" تم تقديم املقرحات، و"متى"، و"مع 

من ومن أي جانب"، باألهمية نفســها مثل الســؤال عن "ما 

هي" هذه املقرحات. وتّتســم الطريقة التي تجري فيها 

هــذه العملية بأهمية بالغة لضــامن فعاليتها وتوصلها إىل 

املوافقــة أو الرفض. كام ُيعترب الوقت املخصص للمناقشــات 

بني الشــعوب األصلية، وعرض املعلومات بطريقة مالمئة 

ثقافياً، وإرشاك املجتمع بأرسه، مبا يف ذلك الفئات الرئيســية 

مثل النســاء، واملسنني، والشــباب، يف العملية، أموراً أساسية. 

وتســاعد عملية املوافقة الحّرة واملســبقة واملستنرية الشاملة 

واملنّفذة بشــكل جّيد عىل ضامن حق الجميع يف تقرير 

املصري، ما يســمح لهذه الشــعوب باملشاركة يف القرارات التي 

تؤثر عىل حياتها. 

وقــد عملــت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( فضالً عن 

منظامت رشيكة أخرى، مع الشــعوب األصلية عىل مدى 

ســنوات عديدة، فدمجت وجهات نظرها يف برامج األمن 

الغذايئ، والتغذية، والغابات، ومصايد األســامك، وتغرّي املناخ. 

وقــررت الفــاو عام 2015، اتخاذ خطوة إضافية يف احرام 

حقوق الشــعوب األصلية من خالل اعتامد نهج برنامجي 

بدرجة أكرب.

 وتحقيقــاً لهذه الغايــة، بنت الفاو رشاكات مع منظمة 

العمــل عــىل مكافحة الجوع؛ ومنظمة  Action Aid؛ 

والوكالة اإلســبانية للتعاون اإلمنايئ الدويل؛ واالتحاد الدويل 

لجمعيــات الصليب األحمــر والهالل األحمر؛ والوكالة األملانية 

للتعــاون التقني؛ واملنظمة 

ونتيجــًة لهذا التعــاون، وضعت الفاو واملنظامت الرشيكة 

معاً، نهجاً مشــركاً إلدماج املوافقة الحّرة واملســبقة 

واملســتنرية يف عملها. وأتت النتيجة األوىل للتحالف 

عىل شــكل هذا "الدليل بشــأن املوافقة الحّرة واملسبقة 

واملســتنرية" الذي ســيمّكن املامرسني امليدانيني من إدماج 

املوافقــة يف تصميم وتنفيذ املشــاريع والربامج، ما يضمن 

االحرام الواجب لحقوق الشــعوب األصلية. 

ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنشــكر املنظامت الرشيكة 

عــىل مــا قّدمته من دعم لهذا النهــج الذي ميّكننا من التكلّم 

بصوت واحد عند تنفيذ املوافقة الحّرة واملســبقة واملســتنرية 

يف امليدان.

وأخرياً نود أن نهدي هذا الدليل إىل قادة الشعوب األصلية، 

نساء ورجاالً، الذين كرّسوا حياتهم ليتم االعراف بحقوق 

الشعوب األصلية واحرامها. وقد شّكلت رؤيتهم، ومثابرتهم، 

وصمودهم، مصدر إلهام حقيقي بالنسبة إلينا ونحن نثني 

عىل التضحيات التي قّدموها.

Daniel Gustafson

نائــب املدير العــام ملنظمة األغذية والزراعة )العمليات(
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مسار جديد يف اجلهود املتعددة الثقافات 
ويف الدميقراطية:

احلوار من أجل موافقة الشعوب األصلية 
احلّرة واملسبقة واملستنيرة

متهيد

لقد شــهدنا يف الســنوات األخرية تزايد الرصخات التي 

تطلقها الشــعوب األصلية اســتنكاراً لعدم االمتثال التفاقية 

منظمــة العمــل الدولية رقم 169 وإعالن األمم املتحدة 

بشــأن حقوق الشــعوب األصلية، ال سيام فيام يتعلّق 

بنيل موافقتها الحّرة واملســبقة واملســتنرية قبل تنفيذ 

املشــاريع عىل أراضيها. وتهدف هذه الرصخات إىل الدفاع 

عن األقاليم املوروثة عن األســالف، وإىل اإلفصاح عن 

االنتهــاكات التي ترتكبها الصناعات االســتخراجية يف تعّديها 

عىل املزيد من أرايض الشــعوب األصلية الغنّية باملوارد 

الطبيعية غري املســتغلّة.  

فقد دفع الســعي إىل تحقيق الربح بالرشكات الجشــعة 

التــي تبحث عــن مصادر الطاقة ومواردها إىل التعّدي 

عىل أرايض الشــعوب األصلية. وأدى الركيز عىل تحقيق 

الربــح إىل قيام الرشكات بإقناع الســلطات البلدية والوطنية 

بترسيع املشاريع االســتخراجية واالقتصادية بدون موافقة 

الشــعوب األصلية التي عاشــت عىل هذه األرايض عىل مدى 

مئات الســنوات. وترتب عن ذلك نزاعات أّدت إىل سلســلة 

من االنتهاكات لحقوق الشــعوب األصلية اإلنسانية. 

واآلثار الســلبية عىل حياة هذه الشعوب ومواردها 

الطبيعيــة جلّية. ومن الواضح أيضاً أنه ما أن يتم اســتنفاد 

املــوارد، يتوقــف إيالء االهتامم بحالة األرايض عقب أي 

من هذه التدخالت. وليســت املناطق الصحراوية، والحفر 

الضخمــة يف األرايض، وتلــّوث املياه )املياه العذبة ومياه 

البحار(، وتغرّي مســار األنهر، وقدرة النظم الزراعية 

املحــدودة عىل إنتاج األغذية، واألمراض، والجوع، 

والبطالــة، وعاملة األطفــال، وانتهاك قوانني العمل التي 

يســتفيد منها النســاء والرجال؛ وخصخصة املناطق 

املجتمعيــة، والنزوح إىل املدن، واالضطرابات يف املناطق 

الحرضية، ســوى بعض األمثلة عىل ذلك.  

ويؤثر تدهور األرايض من صنع اإلنســان والناجم عن 

املشــاريع االســتخراجية، عىل املجتمع بأرسه عىل املستويني 

الوطني والعاملي. فقد ترتبت آثار وخيمة عن مشــاريع 

من قبيل بناء الســدود الكهرومائية، ومزارع إنتاج الزيت 

والوقــود الحيــوي، ونظم الّري املكثّف، وبناء الطرقات 

والجسور واملطارات.   

وقــد تلقى منتدى األمــم املتحدة الدائم املعني بقضايا 

الشــعوب األصلية شــكاوى من مئات املجتمعات األصلية 

يف العديد من البلدان والتي شــهدت أفعاالً شــنيعة مثل: 

تعذيــب قادتها وقتلهم؛ وتدمري أماكنها املقّدســة؛ وتفكيك 

أنظمة الســلطة فيهــا؛ وتجريم نضالها من أجل أن تُحرم 

حقوقها؛ وجعلها تشــعر بعدم االنتامء؛ والتالعب يف رشاء 

األرايض وحقوق امللكية. 

ويعطــي منتدى األمــم املتحدة الدائم املعني بقضايا 

الشــعوب األصلية صوتاً عاملياً للشــعوب األصلية التي 

تتعّرض أبســط حقوقها اإلنســانية لالنتهاك بسبب 

املصالــح التجارية. وبفضل عمله، تم الكشــف عن العديد 

مــن االنتهاكات التــي ترتكبها الرشكات والحكومات بحق 

هذه الشعوب.

ويف الوقت نفســه، يّتضح أن الشــعوب األصلية مل تستفد 

من املبادرات التي أطلقتها املؤسســات التجارية أو الدول، 
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والتــي تُطرح دامئاً تحت غطاء املشــاريع التنموية. بالفعل، 

لقــد كان مــن الصعب إيجاد مرشوع أحدث تحوالً نوعياً 

وأدى إىل تنمية فعلية وحقيقية يف أقاليم الشــعوب 

األصليــة. وليــس من الغريب أن يكون ذلك قد أدى إىل 

تزايــد انعدام ثقة قــادة املجتمعات األصلية يف العامل بنوايا 

السياســيني ورجال األعامل من املشــاريع التي يطبقونها يف 

أقاليمهــم، وبالتايل إىل تعقيد العالقة بني الشــعوب األصلية 

والدول والرشكات الخاصة.

ومن الواضح أن اإلنســانية بحاجة إىل املوارد لتحقيق 

التقــّدم. فال ميكن النهــوض بالتطّور التكنولوجي، والرفاه، 

والتنميــة إن مل تكن املــوارد كافية ومتوافرة. ولكن بناًء 

عىل ما شــهدناه، مل تصــل التنمية، عىل الرغم من حصولها 

عــىل هذه املوارد، إىل املجتمعــات التي كانت تعتني بهذه 

األخرية عىل نحو مســتدام منذ مئات الســنوات. وهذا 

تحديداً ما يجب تغيريه. ويســاهم هذا الدليل بشــكل كبري 

يف عمل الرجال والنســاء أصحاب النوايا الحســنة الذين 

يدعمون حقوق الشــعوب األصلية اإلنســانية، بحيث يوفّر 

لهم ســبيالً واضحاً إلعامل هذه الحقوق. 

وتحتاج ريادة األعامل الحديثة والسياســات الجديدة إىل 

تطويــر ثقافة الحــوار الدميقراطي، واملعلومات الكاملة، 

والشــفافية يف إدارة الشؤون، والتضامن يف جميع 

املبــادرات املقرحة عــىل املواطنني. ويتمّتع ذلك بأهمية 

بالغة بالنســبة إىل الشــعوب األصلية نظراً إىل الظروف 

املذكورة أعاله.

يف الواقع، تعّد محاولة الحصول عىل موافقة الشــعوب 

األصلية الحّرة واملســبقة واملســتنرية، الوسيلة التي ميكن 

بفضلهــا أن تتطــّور الدميقراطية إىل صنع أفضل للقرارات 

التي تكون راســخة يف احرام حقوق اإلنســان. مبعنى 

آخر، ميكن أن تســاهم الشــعوب األصلية مّرة أخرى يف 

تحســني العالقات بني البرش. وهذا أيضاً نداء عاملي جّدي 

إلعــادة النظــر يف أخالقيات تكوين الرثوات. فبميض ريادة 

األعــامل وإدارة املوارد يف االتجاه الحايل، يحكم العامل 

عىل نفسه بالهالك.  

وإننــي ألعرب عن امتنــاين ملا تقدمه منظمة األغذية 

والزراعة من مســاهمة يف تحفيــز عملياتها وعمليات 

رشكائها لتنفيذ املشــاريع. ويرافق هذا الدليل سياســات 

الفاو بشــأن الشــعوب األصلية والقبلية لعام 2010، 

والحوار املتواصل مع الشــعوب األصلية يف كل مناطق 

العــامل، والخطوط التوجيهية الطوعية بشــأن مواضيع 

مختلفــة. كام أنه يشــّكل خطوة مهمة يف تحقيق أهداف 

التنمية املســتدامة لعام 2030 وأهداف خطة العمل عىل 

نطاق منظومة األمم املتحدة بشــأن النهج املشــرك لتحقيق 

اإلعالن بشــأن حقوق الشــعوب األصلية. وتتسم جميع 

هذه الصكوك بأهمية بالغة يف نضالنا اإلنســاين من أجل 

البقاء يف وقت يشــّكل فيه تغرّي املناخ مصدر قلق عاملي.

Alvaro Pop

رئيــس منتدى األمــم املتحدة الدائم املعني بقضايا 

الشعوب األصلية

غواتيامال، 2016
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لقــد تــم إعــداد هذا الدليل بشــأن املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية بصورة مشــركة بني منظمــة األغذية والزراعة 

لألمــم املتحــدة )الفــاو(؛ ومنظمــة العمــل عــى مكافحة الجــوع؛ ومنظمة املعونــة يف العمل Action Aid؛ واالتحاد الدويل 

لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر؛ واملنظمــة الدولية للرؤيــة العاملية. كــا تلقى مدخالت مــن الوكالة األملانية 

للتعــاون التقنــي والوكالــة اإلســبانية للتعاون اإلمنايئ الدويل. 

 Yon وهــذا الدليــل هــو مثــرة عمل ومشــاورات مع عدد مــن الخرباء عى مدى أكرث من عام. وقد نّســق إعداده

Fernández de Larrinoa، قائــد فريــق منظمــة األغذيــة والزراعــة املعني بالشــعوب األصلية، مســتفيداً من دعم 

 Munkhbolor )Bolor(و ،Andre Arriaza ومدخــالت خــرباء املنظمــة يف الفريــق املعني بالشــعوب األصلية، وهم

Gungaa، وFrancisco Jesús Reche Angulo، وEmma McGhie. ووفّرت Carol Kalafatic، املستشــارة 

األوىل يف قضايــا الشــعوب األصليــة، معظــم املحتــوى التقني. وقــّدم العديد من الخــرباء يف املنظات الرشيكــة تعليقات 

 Bratindi Jena؛ و)Action Aid منظمة( Catherine Gatundu :وتعديــالت تحريريــة قيّمــة عــى الدليل، ال ســيا

 Raphael Laguesse-Paquayمنظمــة العمــل عــى مكافحة الجوع(؛ و( Paola Valdettaro؛ و)Action Aid منظمــة(

 Kiflemariamمنظمــة العمل عــى مكافحة الجوع(؛ و( Amador Gómez؛ و)منظمــة العمــل عــى مكافحــة الجوع(

Amdemariam )االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمر والهــالل األحمر(؛ وFriedrerike Kramer )الوكالة 

األملانيــة للتعــاون التقنــي(؛ وStella Marraccini )الوكالــة األملانيــة للتعــاون التقني(؛ وBritta Krueger )الوكالة 

األملانيــة للتعــاون التقنــي(؛ وAndre Nswana )املنظمــة الدولية للرؤيــة العاملية(.

 إضافــًة إىل ذلــك، تــم إثــراء الدليل باملســاهات التي قّدمها كل مــن فريق املهام املعنــي باملوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية التابــع للفــاو؛ ومجموعــة العمل املشــركة بــني اإلدارات املعنية بالشــعوب األصلية التابعــة للفاو؛ وجهات 

االتصــال اإلقليميــة املعنيــة بالشــعوب األصليــة التابعــة للفاو؛ وفريق األمــم املتحدة القطــري يف غواتياال؛ والرشاكة من 

أجــل الجبال ومركــز إيجني للبحــوث الثقافية.

 Alberta:ونــود أن نتقــّدم بالشــكر إىل األشــخاص التــايل ذكرهم الذين تعاونــوا بطريقة أو بأخرى إلعــداد هذا الدليل

 Action منظمــة( Antoine Bouhey؛ و)Action Aid منظمــة( Ruchi Tripathi؛ و)Action Aid منظمــة( Guerra

Aid(؛ وNatxo Bellés )الوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل(؛ وEva Buendia )الوكالة اإلســبانية للتعاون 

شكر و تقدير 
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دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية

اإلمنــايئ الــدويل(؛ وAnna Belen Revelles )الوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنايئ الدويل(؛ وNathalie Bonvin )االتحاد 

 Bojanالوكالــة األملانية للتعــاون التقني(؛ و( Marion Aberle؛ و)الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمر

 Markus Berndالوكالــة األملانية للتعــاون التقني(؛ و( Lena Fey؛ و)الوكالــة األملانيــة للتعــاون التقنــي( Auhagen

  Stella Marracciniالوكالــة األملانية للتعــاون التقني(؛ و( Andreas Drews؛ و)الوكالــة األملانيــة للتعــاون التقنــي( Liss

 Olivier Longueالوكالــة األملانية للتعــاون التقني(؛ و( Stefan Ehrentraut؛ و)الوكالــة األملانيــة للتعــاون التقنــي(

 Douglas Brownاملنظمــة الدولية للرؤيــة العاملية(؛ و( Walter Middleton؛ و)منظمــة العمــل عــى مكافحــة الجوع(

)املنظمــة الدوليــة للرؤيــة العامليــة(؛ وكل من Laurent Thomas؛ وMarcela Villarreal؛ وFrancesco Pierri؛ و

Rolf Hackbart؛ وWilliam Settle؛ وMark Davis؛ وNadia Correale؛ وZofia Mroczek؛ وRichard Moon؛ 

 Valeria Gonzalez؛ وFrancesca Romano؛ وDaniela Morra؛ وClare Sycamore؛ وMariangela Bagnardiو

Riggio؛ وPaola Palestini؛ وChiara Pili؛ وSameer Karki؛ وFlorence Poulain؛ وJessica Sanders؛ و

Daniela Kilikoski؛ وMartina Buonincontri؛ وBruna Bambini؛ وIndira joshi؛ وDaniel Beltran؛ و

Jeffrey Campbell؛ وCaroline Devit؛ وAmanda Bradley؛ وDavid Morales؛ وAndrew Nadeau؛ و

Beatrice Ghirardini؛ و Fabiana Biasini؛ وMario Acunzo؛ وJames Garber، مــن منظمــة األغذيــة والزراعة.

اآلراء املتضمنــة يف هــذا املنتــج هــي آراء املؤلفــني وال تعــرب بالرضورة عن وجهــات نظر منظمــة األغذية والزراعة أو 

سياســاتها. وتشــجع منظمــة األغذيــة والزراعــة اســتخدام املواد الواردة يف هذا املنتــج اإلعالمي، واستنســاخها، ونرشها. وما 

مل يذكــر خــالف ذلــك، ميكن نســخ هذه املــواد، وتنزيلها، وطباعتها، ألغراض الدراســات واألبحــاث والتدريس الخاصة، أو 

اســتخدامها يف منتجــات أو خدمــات غــري تجاريــة، عــى أن يشــار إىل أن املنظمة هي املصدر، واحــرام حقوق النرش، وعدم 

افــراض موافقــة املنظمــة عى آراء املســتخدمني وعى املنتجات أو الخدمات بأي شــكل من األشــكال.

ينبغــي توجيــه طلبــات الرجمــة وحقوق الترصف، وإعــادة البيع واالســتخدامات التجارية األخــرى إىل العنوان التايل:

 . copyright@fao.org :أو إىل www.fao.org/contact-us/licence-request 

تتــاح املنتجــات اإلعالميــة للمنظمــة عــى موقعها اإللكروين )www.fao.org/publications( وميكن رشاؤها بإرســال 

  . publications-sales@fao.org :الطلبــات إىل
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نيجر.

إحصاء المواشي ومشروع اإلسراع للحد 
من الفقر. 

©FAO/Ado Youssouf

تنزانيا. 
 رعاة من قبيلة الماساي يحضرون

 إجتماع إلى جانب عمال إرشاد
وتقنيين من منظمة األغذية والزراعة

©FAO/Giuseppe Bizzarri

مقدمة
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تم إعداد هذا الدليل بشــأن املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية ليكون مبثابة أداة يســتخدمها مارسو املشاريع 

)املشــار إليهم باســم "مديرو املشاريع"( يف طيف واسع 

من املشــاريع والربامج )املشــار إليها فيا ييل باسم 

"املشــاريع"( التي تضعها أي منظمة تنموية، من خالل 

توفريه املعلومات حول الحق يف املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية وحول كيفيّة تنفيذها يف ســت خطوات. 

وجاء إعداد هذا الدليل نتيجة لعملية تشــاورية بدأت يف 

يوليــو/ متوز 2015 بــني الفاو وعدد من املنظات الرشيكة 

مثــل منظمة العمل عــى مكافحة الجوع، ومنظمة 

Action Aid، والوكالــة األملانيــة للتعاون التقني، واالتحاد 

الدويل لجمعيــات الصليب األحمر والهالل األحمر، 

والوكالة اإلســبانية للتعاون اإلمنايئ الدويل، واملنظمة 

العاملية. الدولية للرؤية 

 وتعّد املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية مبدأ تحميه 

املعايري الدولية لحقوق اإلنســان التي تنّص عى امتالك 

"جميع الشــعوب الحق يف تقرير مصريها"، وكذلك - 

امتالكها مبقتىض هذا الحق- "حرية جميع الشــعوب يف 

تأمني منائهــا االقتصادي واالجتاعي والثقايف". وتحظى 

املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية بدعم من إعالن األمم 

املتحدة بشــأن حقوق الشــعوب األصلية، واتفاقية التنوع 

البيولوجــي، واتفاقيــة منظمة العمل الدولية رقم 169، 

وهم أقوى وأشــمل الصكوك الدولية التي تعرف مبحنة 

الشــعوب األصلية وتدافع عن حقوقها. 

مقدمة

 ويهدف هذا الدليل املســتند إىل نهج قائم عىل حقوق 

اإلنسان، إىل مســاعدة املنظامت التنموية عىل احرتام 

الحق يف املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية عند إعداد 

املشــاريع التي تؤثر عىل الشــعوب األصلية، وتنفيذها. 

ويتضّمن الدليل إجراءاً مؤلفاً من ســت خطوات لتيســري 

عملية املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية، كا أنه يظهر 

فوائدها ويوفّر اإلطار التنظيمي الذي يجب اســتخدامه 

عند تعميم مراعاة حقوق الشــعوب األصلية يف سياســات 

ومعايريها. املنظات 

 ومــن الجديــر بالذكر أن هذا الدليل ال يهدف إىل الحلول 

محل دور الدولة بوصفها الجهة األساســية يف تأدية 

الواجب.  

وال بد من اإلشــارة إىل أن هذه الوثيقة هي نســخة "العمل 

النهائية"، ما يعني أنه ســيتم تحديثها دورياً باالســتناد إىل 

تطبيــق هذا الدليــل، وتوافر املزيد من املعلومات والخربات 

املكتســبة يف مجال تطبيق املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية يف امليدان، واملدخالت وردود الفعل التي تصل 

مــن أصحاب املصلحــة املختلفني املعنيني. لالطالع عى مزيد 

مــن املعلومات، يرجى التواصل عرب:

.Indigenous-Peoples@fao.org 
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القسم 1
معلومات أساسية

1.1. من هي الشعوب األصلية؟

 لقد تبنّي أنه من الصعب جداً وضع تحديد واحد ينطبق 

عى جميع الشعوب األصلية يف العامل، بسبب التنوع بني 

املناطق والبلدان وبسبب االختالفات يف خلفية املجتمعات 

األصلية، وثقافتها، وتاريخها، وظروفها. ولكن وفقاً لالتفاقات 

القانونية الدولية مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق 

الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، 

وسياسات منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشعوب األصلية 

والقبلية، تتقاسم الشعوب األصلية املواصفات التالية:

تعرّف عن نفسها عى أنها أصليّة، ويف بعض الحاالت 

تعرف فئات أخرى أو السلطات الرسمية بأنها تتمتّع بهوية 

جاعية مميّزة؛ 

• تربطها عالقات تاريخية قدمية بأقاليم محددة تعيش 
فيها وتستخدمها؛ 

• إن متيّزها الثقايف أمر طوعي ومتوارث من جيل 
إىل آخر. وقد يشمل ذلك جوانب اللغة، والتنظيم 

االجتاعي، والعقيدة والقيم الروحية، وطرق اإلنتاج، 

والقوانني، واملؤسسات؛

• لقد تعرّضت أو تتعرّض اآلن للقهر أو التهميش أو 
نزع امللكية أو اإلقصاء أو التمييز. 

وتجدر اإلشارة إىل أن اإلعراف ببعض الجاعات أو التعريف 

عنها عى أنها "شعوب أصلية" ال يجب أن يتوقّف عى ما إذا 

كانت الحكومة الوطنية تعرف بها عى هذا النحو أم ال.

 )Indigenous Peoples  ( "إّن مصطلح "الشعوب األصلية

بصيغة الجمع هو املصطلح الذي اتفقت الشعوب األصلية 

نفسها عى املستوى الدويل عى أنه يشمل مجموعات 

متنوعة تنطبق عليها أيضاً املواصفات املذكورة يف تعريف 

العمل )املذكور أعاله(. وميكن أن يشمل هذا املصطلح 

القبائل، والشعوب/ األمم األوىل، والسكان األصليني، 

واملجموعات العرقية، وأديفايس، وجناجايت، أو املصطلحات 

املهنية والجغرافية مثل مجتمعات القناصني وامللتقطني، 

والرّحل، والفالحني، وشعوب املرتفعات.

2.1. ما هي املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية؟ ومن له الحق فيها؟

 متلك جميع الشعوب الحق يف تقرير مصريها. وهذا مبدأ 

أسايس يف القانون الدويل وهو مجّسد يف ميثاق األمم املتحدة، 

والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية. 

ويكرّس الحق العاملي يف تقرير املصري كل من املوافقة 

القياسية والحرّة واملسبقة واملستنرية، وحقوق الشعوب 

األصلية يف األرايض، واألقاليم، واملوارد الطبيعية. ويشتمل 

اإلطار املعياري للموافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية عى 

مجموعة من الصكوك القانونية الدولية، مبا يف ذلك إعالن 

مقدمة
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األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية 

منظمة العمل الدولية رقم 169، واتفاقية التنوع البيولوجي، 

وليســت املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية فقط نتيجة 

عمليــة تهــدف إىل نيل املوافقة عــى مرشوع معنّي، بل هي 

أيضــاً عمليــة بحد ذاتها ميكن للشــعوب األصلية أن تجري 

بفضلهــا مناقشــاتها وتصنع قراراتها عى نحو مســتقل 

وجاعــي. وميكن أن تقوم الشــعوب األصلية بذلك يف 

بيئــة ال تشــعر فيها بالرهيب وحيــث متلك الوقت الكايف 

إلجــراء مناقشــات يف لغتها وبطريقة مالمئة ثقافياً، بشــأن 

قضايــا تؤثر عــى حقوقها أو أراضيها أو مواردهــا الطبيعية 

أو أقاليمها أو ســبل معيشــتها أو معارفها أو نســيجها 

االجتاعــي أو تقاليدهــا أو نظم الحوكمــة الخاصة بها أو 

ثقافتهــا أو تراثهــا )املادي وغري املادي(.

من جملة أمور أخرى، فضالً عن القوانني الوطنية )يرجى 

النظر إىل القسم 3 ملزيد من التفاصيل(. 

وتعّد املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية حقاً محدداً متلكه 

الشعوب األصلية ويعرف به إعالن األمم املتحدة بشأن 

حقوق الشعوب األصلية. وهي تسمح لهذه الشعوب بإعطاء 

موافقتها عى مرشوع قد يؤثر عليها أو عى أقاليمها، أو 

بحجبها. وحني تعطى املوافقة، ميكن أن تراجع الشعوب 

األصلية عنها يف أي مرحلة. إضافًة إىل ذلك، تسمح املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية بالتفاوض عى 

الرشوط التي سيتم مبوجبها تصميم املرشوع، وتنفيذه، 

ورصده، وتقييمه.

وتعتــرب املنظات التي ســاهمت يف إعــداد هذا الدليل أنه 

يحق لجميع الشــعوب املتأثرة باملرشوع أن تشــارك يف 

عمليــات صنــع القرار بطرق تتاىش مــع املبادئ التي بني 

عليها حق املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية. ويوىص 

بأن تســاهم املنظات التي تســعى إىل نيل املوافقة الحرّة 

واملســبقة واملســتنرية، يف متكني الشــعوب تدريجياً من 

مارســة حقهــا يف تقريــر مصريها، ويف متكني الدول )عى 

كافة املســتويات( من تيســري مارسة هذا الحق. 

اإلطار 1 
املادة.1 العهد الدويل 

اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، والعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية.

»متلك جميع الشعوب احلق يف تقرير مصيرها. 
ومتلك مبقتضى هذا احلق حرية تقرير مركزها 

السياسي وحرية حتقيق منائها االقتصادي 
واالجتماعي والثقايف«

اإلطار 2 
رؤية حول احلاجة إىل تطبيق 

املوافقة احلّرة واملسبقة 
واملستنرية على مجيع اجملتمعات 
 )Action Aid قّدمتها منظمة(

أوال. تعّد املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة أداة/
نهجــًا ضروريًا حلماية حقــوق جميع املجتمعات 
املتأثرة )اإلنســانية، والبيئية، ويف األراضي، 

والعرفيــة(، ال ســيما املجتمعات األكثر ضعفًا.
ثانيا. وحترص املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة، 

قبل تنفيذ املشــروع، على أن يتــم حتديد املجتمعات 
املتأثرة بواســطة التقييمات التشــاركية لفهم 

الدميغرافيــا االجتماعيــة والديناميكيات التاريخية 
والسياســية والثقافيــة يف املنطقة، وتوثيقها.  

ثالثــا. وتضمن عملية املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة مراعاة وجهات النظــر املختلفة املوجودة 

يف املجتمعــات املتأثرة، على نحو متســاٍو، من 
خالل عمليات صنع القرار الشــاملة.
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القسم-1 معلومات أساسية

يف حني ميكن أن تأتي املشاركة مبنافع كبيرة على املشاريع 
أو البرامج التنموية، يبقى مفهومها راسخًا يف مبادئ 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي.
وتقوم املشاركة على مبادئ حقوق اإلنسان الرئيسة 

املتمّثلة باالستقاللية الفردية وتقرير املصير بوصفهما 
جزءًا من كرامة اإلنسان األساسية. ويختلف مفهوم هذه 

الكرامة عن األفكار املتداولة تقليديًا يف التنمية، مثل 
»الرضى« أو »الرفاه«، من حيث تشديده على اخليار 

الفعلي عوضًا عن جعل الناس »أطرافًا متلّقية للمنافع«.
واملشاركة يف جميع مراحل التنمية مترسخة يف املادة 

األولى من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، والتي تنص على أن جميع 
الشعوب متلك احلق يف تقرير املصير وأنه »مبقتضى 

هذا احلق متلك حرية تقرير مركزها السياسي وحرية 
تأمني منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف«. ويتم 
التشديد كذلك على املشاركة يف املادة 25 من العهد 

الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التي تنص 
على احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة. 

إضافًة إلى ذلك، ينص اإلعالن بشأن احلق يف التنمية 
على أن الناس ال ميلكون حقًا يف التنمية غير قابل 

للتصّرف فحسب، بل أيضًا حقًا يف »املشاركة النشطة 
واحلّرة واملجدية« يف هذه التنمية. ويشمل ذلك كل 
أوجه العمل التنموي، من مشاريع البنى األساسية 

التي تطلقها احلكومات، إلى مشاريع ومبادرات البنك 
الدولي بشأن التعليم للجميع، مرورًا مبشاريع التنفيذ 

اخلاصة باملنظمات غير احلكومية.
وبحسب مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

اإلنسان، يشمل هذا احلق التعبير عن األفكار يف 
مجال السياسات، واختيار السياسات، وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها. ويجب أن تّتسم مشاركة اخلبراء يف 
هذه املراحل بالشفافية وأن حتصل بطريقة يسهل على 

جميع األطراف فهمها. وبغية ضمان مشاركة الناس، 
ال بد من توفير حد أدنى من األمن االقتصادي، 

واالضطالع بأنشطة لبناء القدرات )مبا يف ذلك تعليم 
حقوق اإلنسان(، والسماح للمجتمع املدني باالزدهار 

من خالل ضمان حرية تكوين اجلمعيات وغيرها من 
احلقوق املدنية والسياسية. 

بالتالي، ليست احلقوق يف حرية التعبير واملعلومات، 
وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، واملشاركة يف احلياة 

الثقافية، حقوقًا أساسية يف حد ذاتها فحسب، بل 
أيضًا لضمان املشاركة املجدية. 

وقد قامت العديد من االتفاقيات الدولية األخرى بتعزيز 
مشاركة فئات محددة، منها النساء، واألشخاص ذوي 

اإلعاقة، واألطفال، واألقليات، والشعوب األصلية. 
ومت حتقيق تقدم ملحوظ بنوع خاص يف االعتراف بحق 

الشعوب األصلية يف املشاركة.
فقد تعّرضت الشعوب األصلية يف التاريخ للطرد 

من أراضي أسالفها بغية تنفيذ مشاريع كبيرة للبنى 
األساسية، أو استخراج املوارد، أو إطالق غير ذلك من 
املبادرات التي قيل إنها تهدف إلى حتقيق التنمية. وقد 
انتهى املطاف بالعديد منها يف الفقر املدقع بسبب عدم 

متكنها من النفاذ إلى األراضي التي تعتمد عليها. ولكن 
باعترافه بهوية الشعوب األصلية الفريدة، يؤكد القانون 

الدولي على أنها متلك احلق يف اتخاذ القرارات بشأن 
مستقبلها لضمان بقائها الثقايف والطبيعي. كما وينّص 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية على 
حق هذه الشعوب يف »املوافقة احلرة واملسبقة واملستنيرة« 

يف القضايا التي تؤثر على حياتها وسبل معيشتها 
)اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 2007(.

وهناك فئات عديدة من السكان يتم تهميشها يف الكثير 
من األحيان عن املشاركة يف صنع القرار. وتشمل 

هذه الفئات النساء، والفقراء، واألقليات اإلثنية أو 
الدينية. وتؤكد املادة 2 من إعالن حقوق األشخاص 
املنتمني إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 

ولغوية أن »األشخاص املنتمني إلى أقليات ميلكون 
احلق يف املشاركة بفعالية يف احلياة الثقافية، والدينية، 
واالجتماعية، واالقتصادية، والعامة« )اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة، 1992باء(. وكذلك، مت إدراج احلق 
يف املشاركة يف العديد من االتفاقيات بشأن مجاالت 

موضوعية محددة، ال سيما الصحة والبيئة.

 املشاركة هي حق من حقوق اإلنساناإلطار 3 
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وأخرياً ال بد من التشديد عى أن عملية املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية ال تضمن أن تكون نتيجتها هي منح 

املوافقة. بل ميكن أن تكون أياً من النتائج التالية: موافقة 

مجتمع الشعوب األصلية عى النشاط املقرح؛ أو املوافقة 

بعد التفاوض وتغيري الرشوط التي سيتم مبوجبها التخطيط 

للمرشوع، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه؛ أو حجب املوافقة. 

ومن املهم أيضاً لفت االنتباه إىل أنه ميكن الراجع يف أي 

مرحلة عن املوافقة املمنوحة. 

3.1. العنارص الرئيسية يف املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية

كل العنارص الواردة يف املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية 

مرتابطة، وال يجب التعامل معها عى أنها عنارص منفصلة. 

وتحدد العنارص الثالثة األوىل )الحرّة، واملسبقة، واملستنرية( 

ما هي املوافقة وتضع رشوطها بوصفها عملية لصنع القرار. 

وباختصار، يجب السعي إىل نيل املوافقة قبل تطبيق أي 

مرشوع أو خطة أو إجراء )املوافقة املسبقة(، ويجب اتخاذ 

قرار بشأنها عى نحو مستقل )املوافقة الحرّة( وباالستناد 

إىل معلومات دقيقة ويف الوقت املحدد وكافية يتم توفريها 

عى نحو مالئم ثقافياً )املوافقة املستنرية( حتى تعترب هذه 

املوافقة نتيجة صالحة أو ناتج لعملية صنع قرار جاعية. 

وتقوم التحديدات الواردة أدناه عى عنارص الفهم املشرك 

للموافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية التي أقرّها منتدى األمم 

املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية يف دورته الرابعة 

عام 2005، والتي وردت يف الخطوط التوجيهية بشأن املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة 

للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 

وتدهورها يف البلدان النامية. 

تعنــي الحــرّة أن املوافقة متنح طوعاً ومن غري إكراه أو 

ترهيب أو تالعب. كا تشــري إىل عملية يديرها املجتمع 

الــذي تتطلب موافقته بنفســه، من غري قيام جهات خارجية 

مبارســة اإلكراه أو فرض توقعات أو مهل زمنية عليه. 

وبصورة أكرث تحديداً:

يقوم أصحاب الحقــوق بتحديد العملية، والجدول   •
الزمنــي، وهيكل صنع القرار؛

يتم تقديم املعلومات عى نحو شــفاف وموضوعي   •
بنــاء عى طلب أصحاب الحقوق؛

تكــون العمليــة خالية من اإلكراه أو التحيّز أو   •
الرشوط أو الرشــوة أو املكافآت؛

تعقد االجتاعات وتتخذ القرارات يف أماكن وأوقات   •
ويف لغات وأشكال يحددها أصحاب الحقوق؛

يتمتع جميع أعضاء املجتمع بحرية املشاركة بغض   •
النظر عن جنسهم أو عمرهم أو مكانتهم.

وتعني املســبقة أن املوافقة تُطلب قبل وقت كاف من 

إقرار األنشــطة أو املبارشة بها، وذلك يف املراحل األوىل من 

أي خطــة تنموية أو اســتثارية، وليس فقط عندما تظهر 

الحاجــة إىل نيلها. وجدير بالذكر أن:

املســبقة تفرض إعطاء الوقت الكايف لفهم   •
املعلومات بشأن النشــاط املقرح، وللحصول عليها، 

وتحليلهــا. وســيتوقف الوقت املطلوب عى عمليات 

صنع القــرار التي يجريها أصحاب الحقوق؛

املعلومات يجب أن تتوافر قبل املبارشة باألنشطة،   •
ويف بداية أي نشاط أو عملية أو مرحلة تنفيذ، أو 

عند االضطالع بهم، مبا يف ذلك يف مرحلة التصّور، 

والتصميم، واالقراح، واإلعالم، والتنفيذ، والتقييم؛

الجــدول الزمنــي لصنع القرار الذي يضعه أصحاب   •
الحقــوق، يجب أن يُحرم ألنه يعكس الوقت 

املطلوب ليفهموا األنشــطة قيد االستعراض، 

ويحللوهــا، ويقيّموها وفقاً لعاداتهم الخاصة.

وتشري املستنرية بشكل خاص إىل طبيعة العمل ونوع 

املعلومات التي يجب توفريها قبل السعي إىل نيل املوافقة 

وكجزء من عملية املوافقة الجارية. ويجب أن تكون املعلومات:

• سهلة املنال، وواضحة، ومتّسقة، ودقيقة، وشّفافة؛

• مقّدمة باللغة املحلية وبشكل مالئم ثقافياً )مبا يف ذلك 
اإلذاعة، أو وسائل اإلعالم التقليدية/املحلية، أو األرشطة 

املصورة، أو الرسومات، أو األفالم الوثائقية، أو الصور، أو 

➳

➳

➳
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العروض الشفهية، أو وسائط اإلعالم الجديدة(؛

• موضوعية، بحيــث تغطي اإلمكانات اإليجابية 
والســلبية لألنشــطة املقرحة والتداعيات املرتبة عن 

منــح املوافقة أو حجبها؛

• كاملــة، بحيث تشــمل تقيياً أولياً لآلثار االقتصادية 
واالجتاعيــة والثقافيــة والبيئية املحتملة، مبا يف ذلك 

للمخاطــر واملنافع املحتملة؛ كاملة، بحيث تشــمل 

طبيعــة أي مرشوع مقرح، وحجمه، ورسعته، ومّدته، 

وإمكانية عكس مســاره، ونطاقه، إضافًة إىل الغاية 

منه وموقع األماكن التي ســتتأثر به؛

• مقّدمة مــن جانب موظفني مالمئني ثقافياً، ويف 
أماكن مالمئة ثقافياً، وأن تشــمل بناء قدرات 

املدّربــني األصليني أو املحليني؛

• مقّدمة قبل وقت كاٍف ليتم فهمها والتحقق منها؛

متاحة للمجتمعات الريفية التي تعيش يف األماكن   •
النائية جداً، مبا يف ذلك للشباب والنساء واملسنني 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي يتم إهالها أحياناً؛ 

• متوافرة عى أساس جار ومستمر طيلة عملية 
املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية بغية تحسني 

التواصل وعمليات صنع القرار عى املستوى املحيل.

تشري املوافقة إىل القرار الجاعي الذي يتّخذه أصحاب 

الحقوق والذي يتم التوصل إليه من خالل عمليات صنع القرار 

العرفية للشعوب أو املجتمعات األصلية املتأثرة. ويجب السعي 

إىل نيل املوافقة ومنحها أو حجبها وفقاً للديناميكية اإلدارية 

والسياسية الرسمية أو غري الرسمية الفريدة بكل مجتمع.  

ويجب أن تكون الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية قادرة 

عى املشاركة عن طريق ممثليها الذين تختارهم بحرية، مع 

ضان مشاركة الشباب، والنساء، واملسنني، واألشخاص ذوي 

اإلعاقة، قدر املستطاع. واملوافقة هي بنوع خاص:

قــرار يُتّخــذ بحرية وقد يأيت عى شــكل "نعم" أو   •
"كال" أو "نعــم ولكن مع رشوط"، ويشــمل إمكانية 

  اإلطار 4  
مثال على املمارسة السيئة - من 

امليدان

يف أعقــاب إحدى الفيضانــات، طلبت احلكومة 
مــن منظمة ما أن توّفر املســاعدة الطارئة إلى 
املناطــق املتضررة، على شــكل أدوات وبذور 
ودعم لســبل املعيشــة. وكانت إحدى هذه 

املناطــق مأهولة بالســكان األصليني. وعندما 
طلــب املوظفون يف الشــعبة الفنيــة تنفيذ املوافقة 

احلّرة واملســبقة واملســتنيرة، أجابهم مدير 
املشــروع أنه ســبق وحصل ذلك مبا أنهم نالوا 

موافقة الســلطة اإلدارية يف املنطقة.
وشــرح املوظفون الفنيون ملدير املشــروع أن 

مــا حصل هو عكس املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة متامًا، وأنه ال ميكــن التعويض عنها 

باملوافقــة التــي تعطيها الســلطة اإلدارية. فعملية 
املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة احلقيقية 
تعني عرض شــروط املشــروع على املجتمع 
باللغة احمللية، مع إشــراك الشــباب والنساء 

واملسنني واألشــخاص ذوي اإلعاقة، وإعطائه 
الوقــت الكايف ملناقشــتها يف لغته احمللية. كما 

تعنــي الســماح للمجتمع األصلي بالرجوع 
إلــى مدير املشــروع إلعطائه املوافقة املوحدة 

علــى التدخالت املقترحــة أو حجبها، ولعرض 
اقتراحــات حول كيفية مشــاركة املجتمع خالل 

املشروع.  تنفيذ 
معلومــات وّفرتها الفاو

إعــادة النظر فيه إذا تغرّيت األنشــطة املقرحة أو 

إذا ظهــرت معلومات جديدة بشــأنها؛

• قــرار جاعي )مثالً من خــالل بناء التوافق يف اآلراء 
أو األكرثية( تتخذه الشــعوب املتأثــرة وفقاً ألعرافها 

وتقاليدهــا الخاصة؛

• تعبــري عن الحقــوق )يف تقرير املصري، واألرايض، 
واملــوارد، واألقاليم، والثقافة(؛

القسم-1 معلومات أساسية

➳
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اإلطار 5 
أمثلة على تدخالت املشاريع 

اليت تؤثر على الشعوب األصلية 
وتستلزم املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنرية

• يهدف أحد املشــاريع إلى حتســني إنتاجية الثروة 
احليوانيــة والــري يف املزارع التي تقع عند منبع 
النهر. وميكن أن تؤثر أســاليب إدارة النفايات 

يف هذا املشــروع على جودة املياه وبالتالي على 
صّحة الشــعوب األصلية. وميكن أن يؤثر حتويل 

املياه لتحســني الري على هذه الشــعوب أيضًا من 
خــالل احلد مــن كمية املياه التي تصل إليها وإلى 
أراضيها، أو من موئل األســماك واحليوانات التي 

تعتمد عليها عادًة.
• سيستحدث مشروع لتربية األحياء املائية، صنفًا 

جديدًا من األسماك تكون تكلفته ميسورة أكثر 
للمستهلكني. وإذا تسّربت هذه األسماك أو مت إطالقها 

عن طريق اخلطأ يف موئل األسماك الطليقة، ميكنها 
أن تدّمر موئل هذه األسماك وأن تتكاثر معها وأن تؤثر 
على السالمة الوراثية لألرصدة السمكية الطليقة التي 

تعتبر مهمة جدًا بالنسبة إلى األمن الغذائي وتغذية 
الشعوب األصلية، وممارساتها الثقافية، وممارسة 

حقوقها العرفية يف الصيد واإلعاشة.  
• يهدف أحد املشاريع إلى إنشاء مزرعة أحادية 
احملصول بوصفها وسيلة إلعادة التحريج بواسطة 

احملاصيل النقدية، وإلى حتسني سبل معيشة صغار 
املزارعني والفالحني املعدمني. وميكن أن يؤثر 

كل من فقدان التنوع البيولوجي املترتب عن هذا 
املشروع )بسبب استبدال ما تبقى من الغابة بداًل 

من حتسينه وحتسني إدارته(، واآلثار البيئية الناجمة 
مثاًل عن معظم مبيدات اآلفات واألعشاب الضارة 

املستخدمة التي تؤثر على األنواع غير املستهدفة )وعلى 
املجتمعات البشرية( يف املناطق خارج النطاق املباشر 

للمشروع، على النظم الغذائية للشعوب األصلية، 
وعلى صّحتها، وسبل معيشتها.

• متنــح أو تحجب عى مراحــل، ولفرات زمنية 
محــددة من جوانب أو مراحــل مختلفة من 

األنشــطة املضطلع بها يف املرشوع. وهي ليســت 

عمليــة تحصل ملرّة واحدة.

4.1. متى تكون املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية مطلوبة؟

تكون املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية مطلوبة قبل إقرار 

و/أو بدء أي مرشوع قد يؤثر عى األرايض، واألقاليم، واملوارد 

التي متلكها الشعوب األصلية أو تشغلها أو تستخدمها عادًة 

مبوجب حقوقها الجاعية يف تقرير مصريها ويف أراضيها 

وأقاليمها ومواردها الطبيعية وممتلكاتها ذات الصلة.

والغــرض من هذا الدليل هــو أن يكون نهجاً عملياً إزاء هذا 

الحق. وال بد أن يراعي مطّورو املشــاريع بعناية املجتمعات 

املحليــة التي تعيش يف أحيان كثرية يف املناطق نفســها مع 

الشــعوب األصلية. ويف بعض الحاالت، سيواجه مديرو 

املشــاريع أيضاً مواقف ال تعرف فيها مؤسســات الدولة 

باملوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية. ويف هذه الحال، من 

املهم إرشاك الســلطات يف العملية واإلشــارة إىل منافعها يف 

حني يتم ربط املناقشــات باإلطار القانوين الدويل وباعراف 

البــالد يف نهايــة املطاف بهذه املوافقة من خالل اإلعالنات 

واالتفاقيــات و/ أو املعاهــدات )يرجى النظر إىل امللحق 5(.

5.1. ما هي منافع عملية املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية؟

ميكن االضطالع باألنشــطة التنموية اســتناداً إىل 

االحتياجــات واألولويات، ومبا يتامىش مع حقوق الشــعوب 

األصليــة التــي متثل بحــد ذاتها منفعة ال مثيــل لها لجميع 

أصحــاب املصلحة املنخرطــني يف أي تدخل للمرشوع. 

 وتساعد املشاركة الشاملة خالل جميع مراحل املرشوع عى 

املحافظة عى املوافقة، وتحد من املخاطر )مثل الخالفات 

وأشكال النزاع األخرى، أو إلحاق الرضر بالشعوب األصلية 
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أصــدرت احملكمة العليا يف الهند عام 2013، 
توجيهًا ميثل ســابقة، إذ يعيد تأكيد حقوق 

الشــعوب األصلية أو القبلية املقيمة يف الغابات، 
مبا يف ذلك حقها يف االســتخدام املألوف لغاباتها 
ومواردهــا الطبيعيــة، كما هو معترف به يف قانون 

حقوق الغابات لعام 2006. وشــدد التوجيه على 
أهميــة عمليات صنع القــرار التقليدية التي تضطلع 

بها الشــعوب القبلية )اجتماعات اجلرام ســبها أو 
مجلس القرية(، وعلى ما متلكه هذه الشــعوب من 
ســلطة عليا يف منح أو حجب املوافقة على أنشــطة 
Vedanta/ تعدين البوكســيت التي جتريها شركة

Sterlite, Ltd. يف مواطنهــا ومناطقها الغنية 
بالتنــوع البيولوجي والنباتات الطبية وذات 

األهمية الروحية - أي سلســلة التالل الكثيفة 
الغابات املعروفة ب«نيامغيري« )مســكن وجتسيد 

النيــام راجا، اإلله احلــي ملجتمعات دونغريا وكيتيا 
كونده القبلية( يف أوديشــا. 

ونتيجــًة لذلــك، مت تنظيم 12 اجتماعًا للجرام 
ســبها من أجل املشاركة الواسعة. وانعقدت هذه 

االجتماعات على فترة دامت أكثر من شــهر وســط 
أمطار غزيرة وجدول مزدحم للزرع. وشــّكلت 
النســاء أكثرية املشاركني فيها. وقبل اجتماع 
 ،Action Aid اجلرام ســبها، قامت منظمة

بتيســير عملية املوافقة احلّرة واملســبقة واملستنيرة 
ألعضاء املجتمع من خالل نشــر املعلومات املتعّلقة 

بأنشــطة التعدين على شكل منشورات وكتّيبات 
وملصقــات مكتوبة باللغة احملّلية، ومن خالل 

االجتمــاع مــع القرويني وتوجيههم – ضامنًة بذلك 
اجلانب »املســبق واملستنير« لهذه املوافقة. وقّدمت 

الدولة واحلكومات املركزية مســاعدتها، وضمن 
قــرار احملكمــة العليا اجلانب »احلر« لهذه املوافقة من 

خالل منع أصحاب املشــروع من االقتراب من مكان 
انعقــاد اجتماعــات املجلس لعدم تأثر القرار بهم. 

وقد قرر اجلرام ســبها باإلجماع أن التعدين يف 
نيامغيري ســيؤدي إلى انتهاك احلقوق الثقافية 

والدينية واملجتمعية والفردية لســكان الغابة 
احملليني. وأدى قرار اجلرام ســبها بحجب املوافقة 
على أنشــطة التعدين إلى حماية االستخدامات 

العرفية لشــعوب نيامغيري، وشــكل بالتالي سابقة 
للشــعوب يف جميع أنحاء البالد التي تناضل من 

أجل حماية مواطنها وأماكنها املقّدســة.
وقال اجلرام ســبها: »إن تالل نيامغيري هي موردنا 

والنيــام راجا هــو إلهنا. وتوّفر هذه التالل لنا الغذاء، 
واملياه، واملعيشــة طوال الســنة ولن نتخلى عنها«.

 Action معلومات مقتبســة من تقرير قّدمته منظمة
.Aid

اإلطار 7 
منافع املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنرية
»كل عملية للموافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة هي، 

مثلها مثل بحيرة اجلبال العميقة، انعكاس حمليطها وال 
تشبه عملية األخرى.  وعندما يتم احترامها، تأتي 

مبنافع عديدة على اجلميع، وعلى الرغم من أن الوصول 
إليها صعب، إلى أن نتيجتها تستحق كل العناء«

القسم-1 معلومات أساسية

حالة ميدانية - نيامغريي، اهلنداإلطار 8 

وبأقاليمها، أو اإلساءة إىل سمعة املنظمة املنّفذة(، وتسمح 

بإنشاء عالقة مبنية عى الثقة، وتزود مديري املرشوع 

باملعلومات حول كيفيّة تحسني استهداف احتياجات 

املستفيدين وتوقعاتهم، وتعزز إمكانية التعاون املستقبيل.

وتعّد املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية بالنســبة إىل 

الشــعوب األصلية نفســها، أداًة لضان أن تؤخذ أولوياتها 

يف الحســبان. وتســمح عمليتها لهذه الشــعوب بأن تحصل 

عــى املعلومات بشــأن كل جوانب املرشوع الذي يؤثر 

عليهــا، وبــأن تتحكم بأراضيهــا وأقاليمها وتديرها، وبأن 

تفــرض االحــرام لهويتها الثقافية وتقرير مصريها، ال ســيا 

فيــا يتعلـّـق بحقوقهــا يف التطور بوصفها شــعوباً متميزة. ■
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القسم 2
تنفيذ املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنرية

ســتختلف عمليــة املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية 
وفقــاً للســياق املحــيل املحدد الذي ســيتم تطبيق املرشوع 

فيــه. ومــن املمكــن أيضاً أن يكون للشــعوب األصلية 
املتأثــرة خطوطهــا التوجيهيــة الخاصة بشــأن املوافقة 

الحــرّة واملســبقة واملســتنرية. وبناء عــى ذلك، من املهم 
يف أيــة عمليــة للموافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية، أن 

يتــم تقييــم الجوانــب النوعية والوقــت املخصص لهذه 
العمليــة، مــع مراعــاة أي مدير مرشوع للخطوات الســت 

الرئيســة التاليــة يف املراحــل املختلفة لدورة املرشوع: 
وســتحتاج العملية املذكورة أعاله إىل املوارد البرشية واملالية 
وإىل الوقــت، علاً بأنه لن يرتــب عليها تكاليف إضافية غري 

تلــك املتّصلة بعملية انخــراط أصحاب املصلحة والتي يجب 
أن يجريها أي مرشوع أو برنامج مبا يتناســب مع حجمه 

)أنظر املالحق ملزيد من التفاصيل(.■
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ت

)1( حتديد اهتمامات الشــعوب األصلية وممثليها
)2( توثيق املعلومات اجلغرافية والدميغرافية من خالل الرســم التشــاركي للخرائط

حتديد 
املشروع

صياغة 
املشروع

تنفيذ 
املشروع

إغالق 
املشروع

)3( وضع خطة اتصال تشاركية وإجراء نقاشات متكررة يتم الكشف فيها عن 
معلومات بشأن املشروع على نحو شفاف

)4( نيل املوافقة، وتوثيق احتياجات الشعوب األصلية التي سيتم إدراجها يف 
املشروع، واالتفاق على آلية للتعقيب ورفع الشكاوى

)5( إجراء عمليات تشاركية لرصد وتقييم االتفاق  

)6( توثيق الدروس املســتفادة والكشــف عن املعلومات بشأن اإلجنازات التي 
املشروع حققها 
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اخلطوة 1
1.2. تحديد الشعوب األصلية املعنية وممثليها

هناك حاجة إىل معرفة من هي األطراف التي 

سيتم التعامل معها وأي هيكل لصنع القرار 

يعتمده املجتمع)املجتمعات(. وهل سيتم 

النظر يف املرشوع؟ وال يجب نسيان الدور الذي 

تؤديه الدولة وما إذا كان هناك قوانني نافذة 

تتعلّق باملوافقة الحّرة واملسبقة واملستنرية.

➊ اكتشــاف من هي الشــعوب األصلية التي ميكن أن 

تتأثــر باملرشوع من خالل اســتخدام مصادر متنوعة 

للمعلومــات مثــل: كيانات الحكم الذايت للشــعوب األصلية؛ 

واملنظــات املجتمعية؛ واالتحــادات واملجالس واملنظات 

الوطنيــة أو اإلقليمية؛ والجامعات ومؤسســات البحوث؛ 

واملنظــات غري الســاعية للربح واملنظات غــري الحكومية؛ 

والتعــدادات الوطنية الرســمية )إن وجدت(. 

❷ إجــراء مقابالت وعقد محادثــات يف منطقة املرشوع 
وحولهــا لتحديــد املجتمعات األصلية بغيــة فهم لغتها، 

وأعرافها، وأمناط اســتخدامها لــألرايض، وحقوقها املتّصلة 

باإلقليــم )أنظــر امللحق 3 ملزيد مــن املعلومات(. وتوثيق 

البيانــات وتصنيفهــا لكل مجتمــع أصيل ميكن أن يكون 

متأثــراً. وتحديد النســاء اللوايت تتأثــرن باملرشوع والتحديات 

التــي تقف يف وجه مشــاركتهن يف املقابالت. 

❸ التحقــق من وجــود مجتمعــات متنقلة تهاجر موســمياً 
عــرب إقليم ما وفقاً لطريقة كســب معيشــتها. وتشــمل 

األمثلــة عى ذلــك القناصــني وامللتقطني، والرعويني، 

والعاملــني يف الزراعــة املتحّولة، والعــال املؤقتني. وميكن 

أن يكــون للمجتمعــات املتاخمــة مطالبــات باألرايض التي 

تقــع ضمــن منطقة املــرشوع أو باملوارد املتأثرة بأنشــطته 

)مثــل امليــاه(، أو ميكنها أن تســتخدم هذه املوارد 

موســمياً، أو ميكــن أن تربطهــا أشــكال أخرى من عالقات 

الحيازة باألشــخاص الذين يعيشــون داخــل املنطقة 

املســتهدفة يف املرشوع.

❹ التعامــل مــع نظم وهياكل الحوكمة الذاتية للشــعوب 
األصليــة، مبا يف ذلك الزعــاء التقليديني، واملجالس 

املتخصصــة، والحكومــات والربملانات التي تتمتع باســتقالل 

ذايت، إن وجــدت، بغيــة تحديــد ممثليها الذين ميكن 

أن يكونوا أفراداً أو مؤسســات مــن اختيارها، والذين 

يخضعــون للمســاءلة ويتمتعون بالرشعيــة تجاه من ميثلون 

يف املشــاورات، واملفاوضات، وصنع القرار، والســعي إىل 

نيــل املوافقــة.  ويف حال غياب هذه النظــم والهياكل، من 

املستحســن اتباع نهج تشــاريك مع املجتمع بأرسه. 

❺ الــرشح عمــن متثلون، وما هي املهمــة املوكلة إليكم، 
ومــا هــي طبيعة املرشوع، ونيّتكم باحــرام املوافقة الحرّة 

واملســبقة واملســتنرية يف العالقات مع املجتمع، وعرض 

مســودة الجــدول الزمني للخطوات التــي تبدأ باملحادثات 

األوليــة وميكن أن تقــود إىل املفاوضات ثم إىل القرار 

النهايئ الــذي يتخذه املجتمع.

❻ التشــجيع عــىل مشــاركة املجتمــع املحيل عىل 
نطاق أوســع حيث تســتثني أســاليب التمثيل النســاء 

أو الشــباب أو املســنني أو األشــخاص ذوي اإلعاقة 

أو املجموعــات املهمشــة، وذلــك قبــل كل مرحلة من 

مراحــل التفــاوض واملناقشــة. واملطالبة بإجــراء محادثات 

منفصلــة للتوصــل إىل موافقــة فئــات معيّنة، وعدم 

افــراض أن هــذه الفئات أو وجهات نظرها ســتكون 

متجانســة. وقــد يتعــنّي أحياناً اتخــاذ تدابري خاصة 

القسم -2 تنفيذ املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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اخلطوة 2
2.2. توثيق املعلومات الجغرافية والدميغرافية من خالل الرسم التشاريك للخرائط

هنــاك حاجة إىل معرفة أين تعيش الشــعوب 

األصليــة، وما هي أراضيها ومواردهــا الطبيعية 

وملاذا تُســتخدم، وما هــي حقوقها العرفية 

بغيــة تأمني املشــاركة الناجحة ألصحاب 

الحقوق يف املرشوع.

"الرســم التشــاريك للخرائــط هــو طريقة بحــث نوعية 

تســتند إىل املجموعــة ومــن شــأنها إعطاء املشــاركني 

حّريــة تحديــد مالمــح النقــاش حول موضــوع محدد 

مــع أقــل تدخــل ممكن من جانــب الباحثــني. وميكن 

أن يــؤدي رســم الخرائط إىل فهــم واســع للعالقات بني 

النــاس واألماكــن واملنظــامت باختــالف املكان و/ أو 

الزمــان "- املركــز الوطنــي للمشــاركة العامة.

➊ االضطالع برســم تشــاريك الســتخدام األرايض، 

واملــوارد الطبيعيــة، وقنــوات االتصال/ وســائل 

اإلعــالم، والحقــوق العرفيــة، وتوثيقهــا كجــزء من 

لتقييــم األويل للمــرشوع. وإن مل يتّضــح مــن هــم  ا

أعضــاء املجتمــع الذيــن يجــب العمــل معهــم يف 

هــذه املرحلــة املبكــرة، يجــب أن يجــري الفريق 

الســتحداث أماكــن آمنة تكون مناســبة أيضاً ملشــاركة 

النســاء. ويف بعــض الحاالت، تعيــش املجتمعــات املحلية 

مــع الشــعوب األصليــة يف منطقة محددة. ويــوىص عندها 

بــأن يتــم إرشاك املجتمعــات املتعددة يف عمليــة املوافقة 

الحــّرة واملســبقة واملســتنرية، رشط أن توافق عى ذلك.

❼ البحــث عــن القوانــن املحلية املتعلّقــة باملوافقة 
الحّرة واملســبقة واملســتنرية بغية )1( إرشاك الســلطات 

املحليــة، )2( االســتعداد قبــل التعامل مــع نظم وهياكل 

الحوكمــة الذاتيــة للشــعوب األصليــة )أنظر امللحق 5 

ملزيد مــن املعلومات(.■

اإلطار -9  

نظم حوكمة الشعوب األصلية

متلــك العديد من الشــعوب األصلية نظم 
حوكمــة ال تزال ســليمة وتعمل بدرجات 

متفاوتــة من االســتقاللية جتاه احلكومة 
الوطنيــة. وتشــمل األمثلة على ذلك، نظم 
حوكمة شــعوب الكونــا يف كونا ياال )بنما( 

التــي يحكمها مجلــس الكونا العام والتي 
متلك مشــّرعني يف اجلمعية الوطنية، أو شــعوب 

الســامي يف شــمال النرويج والسويد وفنلندا 
وروســيا والتي متلــك برملانات متّثلها يف كل 

واحــدة من هذه البلدان.
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ئــط يتــم تطويــره يف وقــت الحق  رســاً متهيديــاً للخرا

مبشــاركة املجتمــع األصــيل املناســبة. 

❷ الحــرص عــىل أن يتــم إرشاك جميــع املجتمعات 

املتأثــرة، عىل قدم املســاواة، يف الرســم التشــاريك 

للخرائــط وكذلــك يف باقــي عمليــة املوافقــة الحّرة 

واملســبقة واملســتنرية. ويجــب رســم الخرائط مع 

علــم املجتمعــات واألطراف األخــرى املعنيــة بذلك، 

ومبوافقتهــا، وتحــت إرشافهــا. ويجــب أن يتــم التحقق 

منهــا مــع املجتمعــات املجــاورة لتجّنــب تفاقم 

الخالفــات بشــأن األرايض أو إثارتها.

❸ توثيــق اســتخدامات األرايض واملــوارد الطبيعيــة 

)معلومــات جغرافيــة ودميغرافيــة(، مــع مراعــاة مفهوم 

األرايض واملناظــر الطبيعيــة املختلــف ثقافيــاً عنــد 

الشــعوب األصليــة، ومع األخــذ يف الحســبان أنه قد 

يكــون مــن املحظــور عقد نقــاش مفصل بشــأن بعض 

تنبع احلقــوق العرفية من القانون العريف، وهو 
مجموعــة مــن القواعد غير املكتوبة عادًة والتي 

تســتمد حجيتها مــن التقليد. وتنظم القوانني العرفّية 
مجموعة واســعة من القضايا، منها العالقات 
العائلية، وقانون امللكية، واســتخدام األراضي 

واملوارد الطبيعية وامتالكها. وتشــير حيازة األراضي 
العرفية إلى النظم التي تســتخدمها العديد من 

املجتمعــات الريفيــة لتظهر وتنظم ملكية األراضي 
واملوارد الطبيعية، وإدارتها، واســتخدامها، والنفاذ 

إليهــا، ونقلهــا. وكثيرًا ما تكون احليازة العرفية 
مرتبطــة ارتباطًا وثيقــًا بالتصّورات احمللية للقرابة، 

والنســب، والتحديدات االجتماعية األوسع لدور 
األفــراد واملجموعات وحقوقهم يف املجتمع. 

وتنبــع القوانــني واحلقوق العرفية من املجتمع بداًل 
مــن الدولة )القانون الوضعي(، وعلى الرغم 

مــن تداخــل النظامني على األرض يف كثير من 
األحيــان، إال أن الدولة ال تعترف دائمًا باحلقوق 

العرفية أو ال تعطيها أهمية متســاوية. وميكن 

أن تكون احلقوق العرفية غير رســمية )ال حتظى 
باعتراف رســمي من الدولة( أو رســمية عندما متنحها 
املعاهدات الدولية املصّدق عليها والدســاتير الوطنية 
والقوانني الوضعية والتشــريعات أو قرارات احملاكم، 
قّوة القانــون. وتختلف احلقوق العرفية يف األراضي 

اختالفــًا ملحوظًا بني املجتمعات وفقًا ألماكن 
تواجدها، وتنظيمها االجتماعي، وطرق كســب 

معيشــتها. ويف بعض املجتمعات، ميكن أن تكون 
األراضي واملوارد الطبيعية مملوكة ومســتخدمة ومدارة 

بشــكل جماعي على أساس من املساواة )ويشار 
إليها أحيانًا بـ »مشــاعات« احليازة العرفية(. وكثيرًا 

مــا تكون احلقــوق »متداخلة« - مثاًل عندما تكون 
األراضــي الزراعية الفردية أو العائلية موجودة يف 

األراضي املجتمعية األوســع. كما تتمّتع األراضي 
واملوارد الطبيعيــة بقيمة اجتماعية، وثقافية، 

وروحية، واقتصادية، وبيئية، وسياســية بالنسبة 
إلى الشــعوب األصلية وغيرها من املجتمعات التي 

متلــك نظم حيازة عرفية.

اإلطار 10 

التأكد من الوضع القانوين لألراضي

تهدف هذه اخلطوة إلى حتديد من ميلك حقوقًا على 
املنطقة التي يستهدفها املشروع وفقًا للدولة ولقانون 

احلقوق العرفية على السواء. وال عالقة لذلك 
باحلقوق يف املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة، 

بل هو مهم بنوع خاص حيث ال يتم االعتراف 
باحلقوق العرفية وحيث ميلك العديد من أصحاب 
احلقوق، الرسميون وغير الرسميني على السواء، 

مطالبات بشأن األرض نفسها. ويجب النظر 
يف الوضع القانوني لكل أجزاء منطقة املشروع 

املستهدفة وللمناطق املتاخمة ايضا، مبا يف ذلك 
من اثر محتمل على املشروع.

اإلطار 11 

القسم -2 تنفيذ املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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اخلطوة 3
3.2. وضع خطة اتصال تشاركية وإجراء نقاشات متكررة يتم الكشف من 

خاللها عن معلومات بشأن املرشوع عىل نحو شفاف

هناك حاجة إىل أن تكون الشعوب األصلية 

املعنية مطلعة عىل أكمل وجه وبطريقة 

شفافة ليك تتمكن من اتخاذ قرارها بحّرية 

بشأن املرشوع الذي تريد منظمتكم أن تنفذه 

ستحدد هذه الخطوة وجه االتفاق بشأن 

املوافقة الحّرة واملسبقة واملستنرية.

➊ التواصل بفعالية مع الشعوب األصلية يف كافة مراحل 

العملية وفقاً للطابع املستنري للموافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية. والنظر يف املستويات املختلفة لإلملام بالقراءة 

والكتابة ولالهتام بالجوانب التقنية للمرشوع، ما سيتطلب 

طرق متنوعة للتواصل. والحرص عى أن تكون العملية 

تشاركية قدر املستطاع، وإبقاء املجتمع مطلعاً يف كل خطوة.

❷ إعداد خطة اتصال تشاركية تشمل: الحاجات من 

املعلومات، وقنوات االتصال ووسائل اإلعالم )التي تراوح بني 

وسائل اإلعالم التقليدية/ املحلية وتكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت(، وأنشطة االتصال. وتطبيق "نهج وطرق االتصال 

من أجل التنمية" لتصميم أنشطة االتصال يف عملية املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية. والحرص أيضاً عى:

• توفــري املواد يف الوقت املناســب وباألشــكال 
واللغــات املتاحــة واملفهومة من الشــعوب 

األصليــة، ومن املفضــل بلغتهــا الخاصة؛ 

•  احــرام الربوتوكــوالت والديناميكيــات التقليديــة 
والعرفيــة، مبــا يف ذلــك قواعد التواصل الشــفهي 

وغري الشــفهي عى الســواء. وميكن أن تشــمل 

قواعــد التواصــل غري الشــفهي لغة الجســد، 

واملســاحة الشــخصية، واالتصــال البرصي، 

املناطــق الحساســة ثقافيــاً وأن بعــض املناطــق قــد تكون 

خاضعــة لقضايــا يــوىص بالتأكــد مــن وضعهــا القانوين.

❹ تحديــد "األمــور غــري القابلــة للنقاش" بالنســبة 

إىل الشــعوب األصليــة أو فريــق املرشوع والتــي ميكن 

، املناطــق الجغرافيــة يف أقاليــم هذه  أن تشــمل مثــالً

الشــعوب والتــي يكــون من املحظــور إجراء مرشوع 

فيهــا )مثــل املناطــق املقّدســة والروحيــة، واملدافن، أو 

املناطــق األثريــة أو التاريخيــة أو املناطــق التــي تحصــد 

فيهــا النباتــات الطبيــة(؛ وتقاســم املعــارف التقليديــة؛ 

واعتــاد بعــض التكنولوجيــات؛ ومــا إىل ذلك. 

❺ تحديــد الحقــوق العرفيــة أو املامرســات الروحيــة 

أو مدونــة قواعــد الســلوك التقليديــة، واألطر 

القانونيــة ذات الصلــة التــي يجــب مراعاتهــا لصياغــة 

املــرشوع وتنفيــذه، وذلك بفضــل أعضــاء املجتمع 

واألفــراد املعروفــني واملوثوقــني من داخــل املجتمع 

األصــيل وخارجــه الذين يوفـّـرون عادًة الدعــم القانوين 

لــه. فعــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يعتمــد املجتمع عى 

القضــاة يف نظامــه القضــايئ العــريف، أو عــى محاٍم من 

خــارج املجتمــع يركّــز عــى قضايــا األرايض والحوكمة، أو 

عــى فقهــاء القانــون الذين يدعمــون انخــراط املجتمع 

مع أطــراف خارجية.■ 
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واإلشــارة بواســطة الذقن أو الفم بــدالً من اليد 

األصابع. أو 

❸ إجــراء نقاشــات متكــررة فعالة1 بعد طرح األســئلة 

عــى الشــعوب األصليــة فيا يتعلــق بإعداد مرشوع 

ميكــن أن يؤثــر عليهــا، ومــا أن توافق عى إجراء 

نقاشــات. ومراعاة اإلجــراءات التالية إلجراء نقاشــات 

: مثمرة

• االتفــاق مع الشــعوب األصليــة عىل الوقت 
واملــكان املناســبن إلجــراء النقاشــات يف إقليمها 

حيــث تشــعر مبزيــد من األمان ويكــون مبقدورها 

التعبــري عــن نفســها بســهولة أكرب مــا لو كانت 

يف مــكان غــري مألوف، وحيــث تحظى بدعم 

مجتمعهــا ملناقشــة القضايــا. ويشــمل ذلــك الحق 

يف الخصوصيــة يف املفاوضــات واملــداوالت ليك 

تجــري النقاشــات وتتخذ القــرارات بحّرية.

• إبــالغ املجتمعــات املتأثــرة بحقها باإلجابة 
بـــــ"كال" أو "ال نــدري"، والتوضيــح لها أنها 

ليســت مجــربة عى اتخاذ قــرار إن مل تكن واثقة 

منــه متامــاً. وإعالمهــا بأنها تســتطيع املوافقة عى 

اقــراح، أو رفضــه، أو قبوله جزئيــاً، أو اختيار عدم 

إعطــاء رأيهــا فيه، وبأنهــا تســتطيع املطالبة مبا 

تحتاجــه مــن الوقت لتقرر ما هو األنســب لها.

• توثيــق مجريــات النقاشــات ونتائجهــا وإتاحتها 
لجميــع األطــراف. ليــس بالرضورة أن تكون 

املؤسســات أو األفــراد الذين تختارهم الشــعوب 

األصليــة لصنــع القــرار يف عمليــة املوافقة الحّرة 

1 النقاش املتكرر هو الذي يعقد مرّات عديدة يف إطار التقدم نحو هدف 

ما مع استخدم النتائج التي تم التوصل إليها يف املحادثات السابقة بوصفها 

قاعدة لالستعراض والنقاش والتحليل يف وقت الحق. والغاية من عقد 

النقاشات املتكررة يف عملية املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية هو تشارك 

كل املعلومات ذات الصلة املتعلّقة باملرشوع املقرح، يف عملية متعددة 

االتجاهات مع الجهات الفاعلة وأصحاب الحقوق املعنيني. وبفضل هذه 

املعلومات، تكون املجتمعات يف وضع أفضل ملناقشة أي تعديالت رضورية 

لنيل موافقتها والتخاذ قرار بشأن إعطاء الضوء األخرض للمرشوع أو ال.  

اإلطار 12  
اخنراط الفاو مع أصحاب 

املصلحة

تلتزم الفاو بضمان مشاركة أصحاب املصلحة 
بصورة مجدية وفعالة ومستنيرة يف صياغة برامجها 

ومشاريعها ويف تنفيذها.  ويشير »أصحاب 
املصلحة« إلى املجتمعات املتأثرة باملشروع، وإلى 

السلطات الوطنية واحمللية، وإلى أصحاب املصلحة 
اآلخرين حيثما يكون ذلك مناسبًا.

وستتشاور الفاو مع ممثلي املجتمعات املتأثرة 
باملشروع و/أو ممثلي املجموعات واملجتمع املدني. 
كما أن انخراط أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مع 
الشعوب األصلية والفئات احملرومة واملستضعفة، 

مطلوب يف تصميم املشاريع الفردية واملشاريع 
الفرعية، وتنفيذها، ورصدها.   

ويعّد انخراط أصحاب املصلحة عملية جارية 
تشمل بدرجات متفاوتة، حتديد أصحاب املصلحة 

واستشارتهم، وعملية اإلقرار، وإنشاء آلية ميكن 
أن يقدم الناس من خاللها مالحظات بشأن 

مقترحات املشروع وأدائه أو أن يرفعوا الشكاوى.
وسيتم حتديد احلاجة إلى أي استشارة محددة 

وطبيعتها على أساس حتديد أصحاب املصلحة. 
فعلى سبيل املثال، ستولي الفاو اعتبارًا خاصًا 

للشعوب األصلية التي تتواجد يف منطقة مشروع 
مقترح أو التي يكون لها مصلحة جماعية يف هذا 
املشروع، وفقًا ملا هو منصوص عليه يف سياسات 

احلماية البيئية واالجتماعية التي تعتمدها. 
وستحافظ الفاو على األدلة املوّثقة املالئمة املتعّلقة 

بانخراط أصحاب املصلحة. 

واملســبقة واملســتنرية، هم أنفســهم الذين 

شــاركوا يف املناقشــات األوليــة، بالتايل سيســاعد 

توثيــق كل واحــدة مــن املجريات عــى املحافظة 

عى االتســاق يف الشــؤون التــي تتم مناقشــتها 

حتــى لو تغرّي املشــاركون.■
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اخلطوة 4
نيل املوافقة، وتوثيق احتياجات الشعوب األصلية التي سيتم إدراجها يف   .4.2

املرشوع، واالتفاق عىل آلية للتعقيب ورفع الشكاوى

 هناك حاجة إىل نيل املوافقة املناسبة من جميع 

األطراف املعنية باملرشوع قبل البدء باألنشطة.

➊ يجــب أن تكــون كل االتفاقات التــي يتم التوصل 

إليهــا متبادلــة ومعــرتف بها من جانــب جميع األطراف، 

مــع مراعاتهــا الطــرق العرفية لصنع القــرار وتحقيق 

التوافــق يف اآلراء. وميكن أن تشــمل هذه الطــرق عمليات 

التصويــت، ورفع األيــدي، والتوقيع عــى وثيقة بحضور 

طــرف ثالث، وإجراء مراســم تقليديــة تضفي الطابع 

اإللزامــي عــى االتفاق، وما إىل ذلك.

 ❷ توثيــق عمليــة االتفــاق ونتيجتها باألشــكال واللغات 

التــي يســهل فهمها واملتاحــة لجميع أعضــاء املجتمع، ما 

يســمح ألصحــاب املصلحة باســتعراضها واملصادقــة عليها. 

ويجــب أن توّضــح الوثيقــة املكتوبــة إذا منحت املوافقة 

أو ُحجبــت وأن تؤكــد أن القرارات الــواردة فيها ملزمة 

وقابلــة للنفــاذ. كا يجــب أن تشــمل القضايا التي تم 

طرحهــا، حتــى يكون مــن املمكن اســتعراض العملية 

بكاملهــا يف حــال التظلـّـم أو الخالف. وبالنســبة إىل القضايا 

الحّساســة، يجب أن يُســأل املجتمع املتأثر ما املســموح 

 . توثيقه

❸ تحديــد االحتياجــات اإلضافيــة التــي ميكن إدراجها 

يف املــرشوع خالل النقاشــات مع الشــعوب األصلية، 

فضــالً عــن املخاطــر املتّصلة بهــا والتعديــالت التي ميكن 

إدخالهــا ملعالجــة اآلثــار الســلبية املحتملــة للمرشوع أو 

إلغائهــا. ومــا أن يتــم تحديــد املخاطر، قــد يكون من 

املفيــد العمــل عــن كثب مع الشــعوب األصليــة لتحديد 

املــؤرشات التــي ميكنهــا قياس اآلثــار الســلبية املحتملة 

للمــرشوع خــالل تنفيذه.

❹ عندمــا يعــرتض املجتمــع عــىل أجــزاء معّينة من 

املــرشوع، يحتــاج مديــر املرشوع إىل أن يوّضــح ما هي 

األجــزاء املقبولــة ومــا هي تلــك التــي يجــب تكييفها 

أو التخــيل عنهــا. وقــد يشــمل ذلــك تعديل األهداف 

إلرضــاء جميــع األطــراف. وميكن ملدى إصغــاء مدير 

املرشوع إىل شــواغل وحلــول الشــعوب األصلية 

وإدماجــه لهــا يف االتفــاق، أن يحقق فارقــاً كبرياً يف 

النتيجــة النهائيــة للمــرشوع.

❺ وعندمــا يتم حجب املوافقة، تحدد األســباب 

والظروف التي يجب توفريها حتى تعطي املجتمعات 

األصلية موافقتها، وتحديد ما إذا كان املجتمع سيقبل بإعادة 

التفاوض، وما هي الرشوط والتوقيت للقيام بذلك. ويجب 

احرام حق الشعوب األصلية برفض أية إعادة للتفاوض

 

املفاوضات 
والنقاشات

هل ترغب الشعوب 
األصلية بإبرام االتفاق؟ 

االتفاق

السماح للمجتمعات 
باحلصول على املشورة 

القانونية،  واالقتصادية، 
واالجتماعية،  والبيئية، 

وتيسيرها 

بناء التوافق يف اآلراء مع 
جميع أصحاب املصلحة 
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ويجــب أن يشــمل االتفاق ما ييل:
• األطــراف املوقّعة و/واملارســة امللزمة عرفياً 

التــي ســيتم اعتادها إلبرام االتفــاق، مع تحديد 

املمثلــني الذين تــم اختيارهم، ودورهم يف 

املجتمــع، وكيف تــم اختيارهم، واملســؤولية التي 

يتحملونهــا والــدور الذي يؤدونــه كممثلني؛

• دليــل عــى املوافقة يكــون موضوعيــاً متّفقاً عليه؛ 
• موجــز للمعلومات عــن املرشوع )املّدة، ومجاالت 

واألهداف(؛ التأثري، 

• ترتيبــات االتصال:

< الطريقــة األمثــل لالتصــال باملمثلني )اللغة 

املحكيــة، مســتوى اإلملام بالقــراءة والكتابة، 

اآلداب التــي يجــب اتباعهــا يف التواصل مع أحد 

الشــيوخ أو مع شــخصية روحية/ دينية(؛

< كيــف ســيضمن املمثلــون التكلّم باســم املجتمع 

بكاملــه، مــع األخذ يف الحســبان املجموعات 

املهمشــة املحتملة مثل النســاء، أو الشــباب، أو 

املســّنني، أو األشخاص ذوي اإلعاقة؛

< كيف ســيتم مشــاركة الحــوار مع املكّونات 

وكيف ســتطلب مدخالتهــا التخاذ القرارات؛

• آليــة متّفــق عليهــا للتعقيب ورفع الشــكاوى، 
وتوفــري النفاذ إىل ســبل االنتصاف؛

• خطــة الرصــد والتقييم؛
• رشوط ســحب املوافقة؛

• أحــكام التحقق املســتقل.

رصد االتفــاق وتقييمه

االشــرتاك يف تحديد طــرق الرصد والتحقــق من االتفاقات 

ومــن اإلجــراءات املتّصلة بها: كيف ســيتم االضطالع 

بهــذه املهام خــالل تنفيذ املرشوع، وإجراء االســتعراضات 

الدوريــة املســتقلة )إذا نُظر بهــا( عى مراحل تريض 

ــع مجموعات املصالح.  جمي

ويشــمل ذلك مدخالت الشــعوب األصلية يف تصميم 

نهج الرصد، واألنشــطة التي ســيتم رصدها، وأساليب 

الرصــد، وكيفيــة التاس آراء مختلفة، وكيفية تســجيل 

النتائج وتشــاركها مع املجتمع األوســع. ويجب أن توافق 

مجتمعات الشــعوب األصلية عى أســاليب الرصد التشــاريك 

والتعقيــب، مــع إدراكها متاماً للمــوارد البرشية واملالية 

واملتوافرة. املطلوبة 

آلية التعقيب ورفع الشــكاوى

إتاحــة القنوات املالمئة والشــاملة للتعقيب ورفع الشــكاوى 

أمــام الشــعوب األصلية وممثليهــا يف كل مرحلة من 

املــرشوع. ويضمــن التعقيب تقديــم املعلومات يف الوقت 

املناســب حول، مثالً، ما إذا كان االســتهداف صحيحاً، وما 

إذا كانــت املشــاريع تطبق عى نحــو مالئم، واآلثار املرتبة 

عنهــا، ومــا إذا كانت مقصودة أو غــري مقصودة، إيجابية أو 

ســلبية.  وال تحــرم قنوات التعقيب حق الشــعوب األصلية 

يف أن يكون لها رأي فحســب، بل تحّســن أيضاً يف الكثري 

من األحيــان فعالية املرشوع وكفاءته. 

ويف عملية املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية، تتســم 

آليــة التعقيب والشــكاوى بأهمية بالغة لتفعيل الشــعوب 

األصليــة حقهــا يف إعطاء املوافقة أو حجبها، ال ســيا خالل 

تنفيــذ املرشوع. وبإنشــاء آلية متفق عليهــا، يصبح بإمكان 

املنظمة أن تعالج بصورة فورية وشــفافة املشــاغل التي 

قــد تظهــر طيلة فــرة العمل باملرشوع، وأن تدعم رضورات 

ضــان الجودة إلدارة املرشوع.

ويجــب أن تقوم آليات التعقيب وإنصاف الشــكاوى 

الفعالــة مبعالجة الشــواغل بصورة فورية ومنصفة، بواســطة 

عملية تتســم بســهولة الفهم والشــفافية وتكون مالمئة 

ثقافيــاً ومتاحــة بيرس لجميع أصحــاب املصلحة املتأثرين، 

وذلــك مــن دون كلفة وعواقب أو عرقلة لســبل االنتصاف 

اإلداريــة والقانونية األخرى.

كيــف ميكــن تنفيذ آلية التعقيب ورفع الشــكاوى مع 

مجتمعات الشــعوب األصلية:
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اإلطار 13 
التزام الفاو باملساءلة أمام 

السكان املتأثرين 

تشــكل آلية التعقيب ورفع الشــكاوى، عندما 
تكون جّيدة التنظيم والتنفيذ، وســيلة تســمح 
للمنظمــة بتأمني طريقة آمنة وســّرية ليعرض 

النــاس مشــاغلهم ويحصلوا على نوع من 
االســتجابة. وميكن أن تتراوح هذه الشــواغل 

بني املشــاكل اليوميــة املتعّلقة بجودة اخلدمات، 
والشــكاوى اخلطرة مثل الفساد، وسوء 

اســتخدام األصول، وسوء سلوك املوظفني أو 
االســتغالل اجلنسي، وإساءة املعاملة.

وال يجــب أن تــؤدي العوائق مثل القيود 
االجتماعيــة أو الثقافيــة، مبا يف ذلك القيود 

املتعّلقــة بنــوع اجلنس أو اإلعاقة، أو قيود 
اإلملــام بالقــراءة والكتابة، أو عدم النفاذ إلى 

النظم املســتخدمة لرفع الشــكاوى، إلى احلؤول 
دون متكــن أعضــاء املجتمع من اإلعراب عن 

د نقاط الوصول مع  شــواغلهم، ويجــب أن حتدَّ
أخــذ كل أطياف املجتمع يف احلســبان. ويجب 

أن تصمــم نظم التعقيب ورفع الشــكاوى 
لتتماشــى مع كل ســياق مع إيالء اهتمام 
خاص لبيئــة االتصاالت. وتكّمل آليات 

االســتجابة املوثوقة حلقــة التعقيب من خالل 
احلــرص علــى أن يتلقى املّدعون إجابة يف 

الوقت املناســب على شــواغلهم -حتى ولو 
عنى ذلك تقدمي التفســيرات للمشــتكني عن 

ســبب عدم إمكانية معاجلة شــاغل محدد 
أعربــوا عنه. ولتكــون هذه اآلليات فعالة، 

حتتــاج إلى أن يتم تفســيرها بعنايــة للمجتمعات 
بطــرق تراعي االختالفــات والفروق الثقافية.

•  االتفــاق عــىل كيفّية تلقي التعقيبات والشــكاوى 
وتســجيلها. وميكــن تحقيق ذلــك عن طريق فريق 

أو لجنة من املمثلني الرئيســيني واملستشــارين 

املســتقلني، ومقابالت دوريــة تجريها كيانات 

مســتقلة مع أعضاء املجتمــع، وصندوق لجمع 

التعقيبــات املكتوبــة والتي ال تحمل اســم صاحبها، 

ومــا إىل ذلــك. وال بد من التنبــه إىل ديناميكيات 

القــوة الكامنة التي تؤثر عى هــذه العملية 

لضــان أن تكــون اآللية املتفق عليهــا متاحة لكل 

املجموعــات يف املجتمع –ال ســيا املجموعات 

واألضعف.  املهمشة 

• وعندمــا تكون اآلليات العرفيــة للتعقيب ورفع 
الشــكاوى قامئة وتختــار املجتمعات اعتادها، 

يجــب أن يتــم احرام هــذه العملية ملا لذلك من 

أهمية ومعنى بالنســبة إىل هــذه املجتمعات. 

• االتفاق عىل كيفّية اســتعراض الشــكاوى والتحقيق 
فيها. ويجب أن يشــمل ذلك نظاً لتتبع الشــكاوى 

واإلجابــة عليها، فضالً عن أطــر زمنية ذات صلة 

الشكاوى.  إلنصاف 

االتفــاق عىل خيارات البــت املمكنة التي تريض   •
جميع األطراف. وميكن أن تشــمل أشــكاالً من 

التعويــض أو العقوبــات أو إعادة الحقوق.

• االتفــاق عىل كيفّية قيــام جميع األطراف برصد 
التعقيبــات والبت يف الشــكاوى وتقييمهم. 

• إعــالم املجتمعات بعمليات الفصــل الحكومية 
والنفــاذ إىل القضاء يف حــال مل يكن من املمكن 

البت بالشــكاوى من غري مســاعدة خارجية.

• إضفــاء صفة رســمية عىل عمليــة التعقيب ورفع 
الشــكاوى، وتوثيقهــا والتعريف بها وفقــاً للمعايري 

العرفيــة، و/ أو مــن خالل اإلعالن عنها وتســجيلها 

يف مؤسســة رســمية )مثل مكتب الحكومة اإلقليمي 

أو املحيل( باألشــكال واللغات التي يســهل عى 

جميــع األطراف فهمهــا، والتعريف بها.
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اإلطار 14 
احلق يف االنتصاف

متلك الضحية )الضحايا( مبوجب القانون 
الدولي، احلق يف االنتصاف والتعويض عندما 

يتم انتهاك حقوقها اإلنسانية. ويهدف التعويض 
إلى التخفيف من معاناة الضحايا وحتقيق 

العدالة لها »من خالل إزالة تداعيات األفعال 
غير املشروعة أو إصالحها قدر املستطاع ومن 
خالل الوقاية من االنتهاكات ومنعها«. ويف 

قانون حقوق اإلنسان، يعّد توافر سبل اإلنصاف 
الفعالة حقًا بحد ذاته يكّمل احلقوق األخرى 
املعترف بها. وتشمل سبل االنتصاف: إعادة 

احلقوق إلى أصحابها، والتعويض، وإعادة 
التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.

مالحظــة: يوىص بأن تُســتكمل آليــة التعقيب ورفع 

الشــكاوى املحليــة بآلية مؤسســاتية للتظلّم )حني تتواجد( 

بوصفهــا ملجــأ أخــرياً للمظامل التي ال يتم البــت فيها محلياً.

توفري النفاذ إىل االنتصاف وتســوية 

النزاعات، واســراتيجية الخروج

 إن توفري النفاذ إىل آليات تســوية النزاعات رضوري إلعال 

الحــق يف االنتصاف للجهات الفاعلة التي تشــعر بأن األطراف 

األخــرى قد انتهكــت حقوقها. وكا هو الحال مع ترقب 

وإنشــاء آليات التعقيب ورفع الشــكاوى، يجب أن تتم 

مناقشــة آليات تســوية النزاعات وتطويرها يف وقت سبق 

بدالً من االنتظار حتى تنشــب الخالفات أو تنهار املوافقة.

يتحقــق االنتصاف وتســوية النزاعات من خالل:

• تعين وســيط محرتف، أو خبري يف تســوية النزاعات، 
أو أمــني املظامل لتأدية دور الوســاطة يف العملية 

مــن غــري تضارٍب يف املصالح وبطريقــة تكون مقبولة 

لجميــع األطراف، ما يوفـّـر الوقت الكايف واملوارد 

لتحقــق العمليــة نتائج منصفة.

• وقــف العمليــات يف منطقة املرشوع طوال فرة 
تســوية الخالف وعملية الســعي إىل االنتصاف. 

ويجــب أن تدرج هــذه النقطة يف بند محدد يف 

االتفــاق النهايئ عىل املرشوع.

وقــد تطــرأ بعض الحــاالت التي يجــب أن يُعلّق فيها 

املــرشوع. وتشــمل مواجهة عائق تقنــي غري متوقّع أو 

تدهــور حــاد يف العالقة مع الشــعوب األصلية التــي ميكنها 

أن تســحب موافقتهــا يف نهايــة املطاف. وتشــمل الحاالت 

األخــرى الكــوارث الطبيعية، وأعال العنف العســكرية أو 

شــبه العســكرية، واألزمات اإلنســانية، وما إىل ذلك.

عندمــا تظهــر الحاجة إىل االنتصــاف، يجب توثيق 

ذلــك باألشــكال واللغات التي يســهل فهمهــا عى جميع 

األطراف، وتشــمل اإلجراءات املمكنة:

• إعادة أو رد ملكية األرايض، واألقاليم، واملوارد، وغريها 
من املمتلكات واملوارد غري املادية التي تم أخذها أو 

التأثري عليها من غري موافقة املجتمعات عى ذلك؛

• تجديــد النظــم اإليكولوجية و/ أو املوارد املترضرة؛ 

• دفع مثــن التنازل عن الحقوق؛

• تحســني املنافع التي تعود عــى أصحاب الحيازات 
والعال؛ الصغرية 

• دفــع مثن األرايض املتنازل عنها أو املســتخدمة نقداً 
عيناً؛  أو 

• التعويــض عن األرضار واالنتهــاكات امللحقة 
بالحقوق، وعن فقدان ســبل املعيشــة والدخل، 

وعــن فقدان الراث غري املادي؛

• دفــع تكاليف تأمني االصالحات، واملشــاركة يف 
املفاوضات، وطلب املشــورة؛

• االتفــاق عى تعليق العمليات بشــكل دائم يف 
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اخلطوة 5
5.2. إجراء عمليات تشاركية لرصد وتقييم االتفاق

هنــاك حاجة إىل ضــامن أن تقوم جميع 

األطــراف املعنية برصد االتفاق املــرم وتقييمه 

بشــكل صحيح وبطريقة شــفافة وفعالة.

 يجب أن تكون مشاركة املجتمعات يف رصد وتقييم املرشوع 

املضطلع به يف أراضيها، مضمونة ومنصوص عليها يف أحكام 

ورشوط االتفاق امللزم الذي توصلت إليه جميع األطراف. 

ومبا أن املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية هي عملية جارية، 

يجب أن يحرص مدير املرشوع عى إطالع املجتمعات املتأثرة 

بصورة منتظمة عى التقدم املحرز، وعى إعطائها الفرصة 

لطرح األسئلة والتعبري عن بواعث قلقها وتفّقد األنشطة التي 

تحصل عى أرضها. 

والعوامل الرئيسية التي تضمن عملية رصد فّعالة خالل عمر 

املرشوع الذي تشارك فيه الشعوب األصلية هي:

اللجوء إىل مراقبني مستقلني تقبل بهم جميع األطراف.  •

• تضمني أصوات متنوعة بني أصحاب الحقوق وأصحاب 

املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املجموعات املهمشة مثل 

النساء، والفقراء، واملعدمني، والشباب، لضان أن تحرم 

حقوقهم عى قدم املساواة. 

توفري إمكانية عدم الكشف عن هوية املستطلعني،   •
وعدم الكشف عن هوية الذين يقدمون اإلسهامات 

حيثا يطلب ذلك. 

التاس التعقيب عى النتائج. وميكن عقد االجتاعات   •
العامة لتَشارك نتائج عملية التحقق، ومناقشتها. 

ويعطي ذلك فرصة ألعضاء املجتمع للتأكيد عى النتائج 

أو االعراض عليها، وللمطالبة بأن يقوم فريق آخر 

بتكرار العملية، إذا دعت الحاجة.

• تحديد كيف ستتم معالجة املشاكل ويف أية مرحلة 
سيتم إطالق عمليات التعبري عن املظامل، يف حال ظهرت 

املشاكل خالل الرصد.

• وضع الرشوط التي ميكن مبوجبها إعادة إطالق عملية 
املوافقة وإعادة التفاوض عى االتفاق.

املنطقــة املتنــازع عليها و/أو بــدء العمل باتفاق 

جديــد متفــاوض عليه يشــمل كل متطلبات عملية 

املوافقة الحرّة واملســبقة واملستنرية؛ 

• توفــري ضانات رســمية لعدم التكرار؛

• اعتاد إجراءات وعقوبات رســمية يف حال التكرار.

االتفــاق مســبقاً عــىل اســرتاتيجية خروج من خالل 

تحديــد الحــاالت التــي تؤدي إىل توقيف األنشــطة 

والخــروج مــن املنطقــة التي يتــم االضطالع باملرشوع 

فيهــا. ويجــب أن يشــمل االتفاق كيفيّــة توقيف 

املــرشوع إن كان ذلــك ممكنــاً )أي تدريجياً أو 

فجائيــاً(، وكيفيّــة التحقــق مــن حصول هــذا التوقف 

بطريقــة متّفــق عليهــا، وكيفيّــة إعــادة النظر يف 

املــرشوع واســتئنافه يف املســتقبل. ■ 



30

• وضــع ســجل مكتــوب بكل األنشــطة ذات الصلة.

ضــامن مشــاركة أفراد مــن مجتمع الشــعوب األصلية 

يف فريــق املهــام املعنــي باملرشوع، والتحــيل باملرونة 

يف حــال قــررت الشــعوب األصلية تغيــري األعضاء الذين 

سيشــاركون فيــه. وعندمــا يتم إرشاك أفراد من الشــعوب 

األصليــة يف الفريــق املعنــي باملرشوع، يجب أن يســعى 

اخلطوة 6
6.2. توثيق الدروس املستفادة

مــن املهــم القيــام بتوثيق أي درس مســتفاد، خــالل عملية 

املوافقــة الحــّرة واملســبقة واملســتنرية وبعــد انتهائها، يكون 

من شــأنه تحســني العمل يف املســتقبل. وميكن أن يســاعد 

ذلــك عــى توجيه اإلجــراءات التي تتخذهــا املنظمة يف 

املشــاريع املســتقبلية عــى نحــو أفضل، وأن يحد مــن املخاطر 

والتحديــات املســتقبلية.

وبالنســبة إىل املجتمــع األصــيل، يُظهر هــذا التوثيق التزام 

املنظمــة باحــرام حقوق الشــعوب األصلية، ويقــّوي العالقة 

القامئــة عــى الثقــة. ولهذا الســبب، يجب أن يعمــل الفريق 

إىل جانــب املجتمــع لتوثيــق ما تــم تعلّمــه يف كل مرحلة من 

عمليــة املوافقــة الحّرة واملســبقة واملســتنرية، مبا يف ذلك 

نقاط القــوة والضعف.

وتســاعد هــذه املرحلة عى الشــعور بانتهاء املــرشوع، وميكنها 

حتــى أن تيــرّس التعــاون املســتقبيل املحتمل. ■

مديــر املرشوع إىل تحقيق املشــاركة الواســعة عى أســاس 

نــوع الجنــس والعمر، مع مراعــاة الربوتوكــوالت الثقافية 

لهذه الشــعوب. ■

القسم -2 تنفيذ املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية

تنفيذ 
االتفاق

الرصد 
التشاركي

البت مبا ميكن أن ينشــأ 
من نزاعــات أو تظلمات 

حتديد مــا ميكن أن يترتب 
عن املشــروع أو يّتصل به 
من منافع وآثار ســلبية 

إلى ذلك.  وما 
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 القسم 3
العمل على انعكاس املوافقة احلّرة 

واملسبقة واملستنرية يف منظمتكم

1.3.  اإلطار التنظيمي للموافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية

تعــّد املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية قاعــدة عاملية من 

القانــون الــدويل، وذلك وفق: إعالن األمم املتحدة بشــأن 

حقــوق الشــعوب األصلية، واتفاقيــة منظمــة العمل الدولية 

رقــم 169، واتفاقيــة التنــوع البيولوجي. وتشــمل الصكوك 

األخــرى ذات الصلــة وامللزمة قانونــاً: العهد الدويل الخاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ والعهد الدويل الخاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة؛ واالتفاقية 

الدوليــة للقضــاء علــــــــــى جميــــــــــع أشــكال التمييــز 

العنصــــــــري؛ واالتفاقيــة األمريكيــة لحقوق اإلنســان؛ 

وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنســان والشــعوب.

التوجيهية  للخطوط  املصاحبة  القانونية  الوثيقة  وتظهر 

األمم  لربنامج  واملستنرية  واملسبقة  الحرّة  املوافقة  بشأن 

عن  الناجمة  االنبعاثات  خفض  مجال  يف  للتعاون  املتحدة 

الواجبات  أن  النامية،  البلدان  يف  وتدهورها  الغابات  إزالة 

وبالتايل   - الدول  عاتق  عى  تقع  التي  املحددة  وااللتزامات 

الحرّة  املوافقة  باحرام   - وبرامجها  املتحدة  األمم  عى 

وتعزيزها،  وحايتها،  واملستنرية،   واملسبقة 

يف  عليها  التأكيد  تم  حيث  األصلية،  الشعوب  حالة  يف  سيا  ال 

هي: وأهمها  واإلقليمية.  الدولية  الصكوك  من  العديد 

اإلطار 15 

الصكوك الدولية حلقوق 
اإلنسان -"اإلعالن" 

و"االتفاقية"

هذه الصكوك هي املعاهدات والوثائق الدولية 
األخرى التي تتعّلق بالقانون الدولي حلقوق 

اإلنسان وبحماية حقوق اإلنسان بشكل عام. 
وميكن تصنيفها إلى فئتني:

اإلعالن: وهو يف منظومة األمم املتحدة، بيان 
يصدر عن الدول األعضاء وال يكون ملزمًا 
قانونًا. كما أنه يحدد املبادئ التي توافق 

احلكومات على السعي إلى حتقيقها. وميكن أن 
يصبح اإلعالن ملزمًا إذا مت إدراجه يف القوانني 

الوطنية.
االتفاقية: وهي صك ملزم قانونًا يتم إبرامه 

مبوجب القانون الدولي.
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كانــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقم 169، التي صّدق عليهــا 22  بلدًا ابتداءًا من العام 2015، 
واملعروفــة أيضــًا باتفاقيــة الشــعوب األصلية والقبلية، أول وثيقــة تقّر بتطلعات الشــعوب األصلية إلى امتالك 
مؤسســاتها االقتصاديــة والسياســية اخلاصــة، وإلى التنميــة االقتصادية، وإلى احملافظة علــى هوياتها، ولغاتها، 

ودياناتهــا، وقيمهــا، وعاداتهــا. وهذه االتفاقيــة ملزمة وتضمن حقوق الشــعوب األصلية يف أراضيها ويف 
إشــراكها يف أية قرارات تؤثر على مواردها وســبل معيشــتها.

حتمــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي التي وّقعتها 150 حكومة عــام 1992 يف قّمة ريو والتي صّدق عليها 196  بلدًا 
بحلول العام 2015، املعارف األصلية من خالل الســماح باســتخدامها فقط بعد نيل املوافقة على ذلك. كما 

أنها تؤكد صراحًة مبدأ املوافقة املســبقة واملســتنيرة. وينّص برنامج العمل بشــأن تنفيذ املادة 8 )م( واألحكام ذات 
الصلــة يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجي، على أن "احلصول على املعارف التقليدية، واالبتكارات، واملمارســات 

اخلاصة بالشــعوب األصلية واملجتمعات احمللية يجب أن يكون مرهونًا بنيل املوافقة أو القبول املســبقني واملســتنيرين 
من أصحاب هذه املعارف واالبتكارات واملمارســات". 

يقــوم كل مــن العهد الدويل الخــاص بالحقوق املدنية 

والسياســية والعهد الدويل الخــاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتاعيــة والثقافيــة، بحاية حق الشــعوب يف تقرير 

مصريهــا. ومبــا أن هذه الصكوك امللزمــة عاملياً ال تذكر رصاحًة 

مبدأ املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية، قامــت كل من لجنة 

حقــوق اإلنســان التي ترصد االمتثــال للعهد الدويل الخاص 

بالحقــوق املدنية والسياســية، ولجنــة الحقوق االقتصادية 

واالجتاعيــة والثقافيــة التي ترصد االمتثــال للعهد الدويل 

الخــاص بالحقــوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية، بتفســري 

هذيــن العهدين عى أنها يســتلزمان املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية بوصفها تعبري عــن تقرير املصري.

كــا دافعت لجنــة القضاء عى التمييــز العنرصي التي ترصد 

االمتثــال لالتفاقيــة الدوليــة للقضاء عى جميع أشــكال التمييز 

العنــرصي، عن حقوق الشــعوب األصلية يف األرايض، وحثت 

الــدول مراراً عــى اإلقرار بهذه الحقوق وحايتهــا وعى تطبيق 

املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية. وتحظــر اتفاقية منظمة 

العمــل الدوليــة رقم 169 طرد و/ أو نقل الشــعوب األصلية 

والقبليــة مــن أراضيها من دون موافقتها الحرّة واملســتنرية. وقد 

تــم وضع معيار "القبول واملشــاركة" املذكــور يف اتفاقية التنوع 

البيولوجي عى قدم املســاواة مع املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية، والتأكيــد عليه يف خطوط "أكويه كــون" التوجيهية 

الخاصــة باالتفاقية املذكورة.

يعتبــر إعــالن األمم املتحــدة بشــأن حقوق الشــعوب األصلية، الذي أقّره 143 بلدًا يف اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة 
عــام 2007، املعيــار األدنى ملعاملة الشــعوب األصلية حول العالم. ويشــمل اإلعالن أحكامــًا تقّر صراحًة بواجب 

الدول أن تنال املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة من الشــعوب األصلية يف احلاالت التالية: نقل الســكان؛ 
والتجريــد مــن "امللكيــة الثقافيــة، والفكرية، والدينية، والروحية"؛ واألراضــي واألقاليم واملوارد "التي صودرت 

أو ُأخــذت أو احتلــت أو اســتخدمت أو تضررت"؛ وقبل "اعتمــاد التدابير التشــريعية أو اإلدارية، وتنفيذها"؛ 
و"قبــل املوافقــة علــى أي مشــروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى، ال ســيما يف مــا يتعّلق بتطوير 

أو اســتخدام أو اســتغالل املوارد املائية أو املعدنية او غيرها من املوارد".

القسم -3 العمل على انعكاس املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية يف منظمتكم
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صدر هــذا اإلعالن عن االئتالف الدولي 
املعنــي باألراضي خــالل مؤمتر جمع 150 ممثاًل 

عــن منظمــات املجتمع املدني، واحلركات 
االجتماعيــة، واملنظمات الشــعبية، والوكاالت 

الدوليــة، واحلكومــات. وينص املبدأ 4 من 
اإلعــالن على ما يلي: »ندين جميع أشــكال 

االســتيالء على األراضي... مبا يف ذلك 
األشــكال التي ال تقــوم على املوافقة احلّرة 
واملسبقة واملســتنيرة«. وجتدر اإلشارة إلى 

أن اخلطــوط التوجيهيــة واملبادئ الواردة يف 
اإلعالن ليســت ملزمة قانونًا. ولكن تشــمل 

هــذه األدوات معايير أفضل املمارســات؛ ولها 
أهميــة كبيــرة بوصفها أدوات للدعوة؛ وميكن 

أن يبنــي عليها اخلبــراء القانونيون الدوليون 
عندمــا تتطور القوانني، ال ســيما يف القضايا 

العامليــة املعاصرة امللّحــة التي تتطلب أطرًا 
قانونيــًا واضحــة، مثل تغّير املناخ. 

اإلطار 16 

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

يعّد امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســان والشعوب 
الــذي وضعه االحتاد األفريقي، صّكًا ملزمًا صّدق 
عليه 43 بلدًا يف أفريقيا من بني 54. ويشــير هذا 
امليثاق إلى مبدأ املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة 

الذي ينطبق على احلقوق العرفية للنســاء 
والشــعوب. ويدعو القرار 224 من امليثاق، 

الدول إلى: »إجراء تقييمات مســتقلة لألثر على 
احلقوق االجتماعية واإلنســانية من شأنها أن 

تضمن املوافقة احلّرة واملســبقة واملستنيرة«، مع 
التركيز بنوع خاص على احلقوق العرفية للنســاء 

والشــعوب األصلية والناس. ويجب أن تراعي 
التقييمــات »األثــر على وجود املجتمع احمللي، مبا 

يف ذلك على ســبل املعيشة، وهياكل احلوكمة 
احملليــة، والثقافــة«.  ويعّد هذا امليثاق صّكًا قويًا 
ميكن إنفــاذه من خالل احملكمة األفريقية حلقوق 

اإلنسان والشعوب.
ولكن تتحمل الدولة يف هذا الســياق، املسؤولية 

الرئيســية يف تنفيذ املوافقة احلّرة واملسبقة 
واملســتنيرة بشكل مناسب ويف االلتزام بقرارات 
احملكمة. وتكمن إحدى األنشــطة التي تضطلع 

بهــا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)وهــي مجموعة متعددة البلدان تضم 15 دولة 

عضو( يف إعداد املبادئ التوجيهية والسياســات 
لقطــاع التعديــن. ويتم اللجوء إلى املوافقة احلّرة 
واملســبقة واملســتنيرة يف احلاالت التي تؤثر فيها 

املشــاريع اخلاصة باملعادن )مبا يف ذلك النفط( أو 
الهيدروكربــون على املجتمعات احملّلية. وينص 
توجيــه اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
على ما يلي: »على الشــركات أن تنال املوافقة 

احلّرة واملسبقة واملســتنيرة من املجتمعات احملّلية«. 
وُتلــزم الدول األعضاء يف اجلماعة بإدماج مبدأ 

املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة يف قوانينها وبأن 
حترص على تنفيذه وتوفير ســبل االنتصاف به 

بشكل مناسب. 

اإلطار 17 

إعالن تريانا
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2.3.  إدمــاج املوافقة الحّرة واملســبقة 

واملســتنرية من خــالل النهج القائم عىل 

اإلنسان حقوق 

تبنــي منظومة األمــم املتحدة، ورشكاؤهــا يف التنمية 

تدخالتهــا عــى نهــج قائم عى حقوق اإلنســان. ويعّد هذا 

النهــج إطــاراً مفاهيميــاً لعمليــة التنميــة البرشية التي 

تســتند قياســيا إىل املعايــري الدولية وتســعى عملياً إىل 

تعزيــز حقــوق اإلنســان وحايتها. ويعمل هــذا النهج عى 

تحليــل أوجــه عدم املســاواة التي تكمن يف صلب مشــاكل 

التنميــة، وعــى تصحيــح املارســات التمييزية والتوزيع 

غــري العادل للســلطة الذي يعيــق تقدم عمليــة التنمية.

واملوافقــة الحــرّة واملســبقة واملســتنرية متجّذرة بعمق يف 

هــذا النهــج القائم عى حقوق اإلنســان مبــا أنها تعطي 

األولوية ملشــاركة الشــعوب األصليــة الفعالة يف تحديد 

أفضــل الطــرق لتحقيق نواتــج مجديــة وإيجابية بغية 

تلبيــة احتياجاتهــا وتطلعاتها، ال ســيا من خالل اســتخدام 

املعطيــات املنبثقــة من ثقافــة كل واحدة منها.

ومبوجــب النهــج القائم عى حقوق اإلنســان، تصبح 

الخطــط والسياســات وعمليــات التنمية متجّذرة يف 

نظــام للحقــوق والواجبات املصاحبــة لها كا حدده 

القانــون الدويل. ويســاعد ذلك عى تعزيز اســتدامة 

العمــل التنمــوي، مــا ميّكن الناس – ال ســيا من هم أكرث 

تهميشــاً- من املشــاركة يف صياغة السياســات ومحاســبة 

الذيــن يقع عى عاتقهــم واجب العمل.

ويف حــني أنــه ليس هناك صيغــة عاملية للنهــج القائم عى 

حقــوق اإلنســان، اتّفقت وكاالت األمــم املتحدة عى عدد 

من صفاته األساســية: 

• عندمــا يتــم إعداد السياســات والربامج، يجب أن 
يكــون الهــدف الرئييس هو إعال حقوق اإلنســان. 

• يحــدد النهــج القائم عى حقوق اإلنســان من هم 
أصحــاب الحقــوق وما هي مســتحقاتهم، ومن 

تقــع عليهــم مســؤولية أداء الواجب وما هي 

واجباتهــم، كــا أنه يســعى إىل تقوية قدرات 

أصحــاب الحقــوق عى تقديــم مطالبهم، وقدرات 

مــن تقــع عليهم مســؤولية أداء الواجب عى 

الوفــاء بواجباتهم. 

• ويجــب أن توّجــه املبادئ واملعايــري املنبثقة من 
املعاهــدات الدوليــة لحقوق اإلنســان كل عمليات 

التعــاون والربمجــة يف مجــال التنمية يف جميع 

.2 القطاعــات ومراحــل عملية الربمجة1

2 املعلومات بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان مقتبسة من
http://hrbaportal.org/faq 

 

اإلطار 18 

الفاو واملوافقة احلّرة 
واملسبقة واملستنرية

عمــاًل باإلطار القانوني الدولي املشــار إليه يف 
القســم 2-1، تتطلب سياســات الفاو اخلاصة 

بالشــعوب األصليــة والقبلية التي مت وضعها 
عام 2010 أن تبــذل املنظمة كافة اجلهود 

الضرورية الحترام قضايا الشــعوب األصلية، 
وإدماجهــا، وتعزيزها يف العمل ذي الصلة. 

واملبادئ الرئيســية لهذه السياســة هي: تقرير 
املصير؛ واحترام املعارف والثقافات واملمارســات 

التقليديــة األصلية التي تســاهم يف حتقيق 
التنميــة املســتدامة واملنصفة؛ واملوافقة احلّرة 

واملســبقة واملســتنيرة. وتنعكس السياسة عمليًا 
يف اخلطــوط التوجيهيــة البيئية واالجتماعية 

للفاو ويف دليل دورات املشــاريع.

القسم -3 العمل على انعكاس املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية يف منظمتكم
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أوكسفام واملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة تدعم مجموعة 
أوكسفام وتطالب بالعمل لصالح املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنيرة جلميع الشعوب األصلية واملجتمعات احمللية. 
ويف عام 2016، أطلقت أوكسفام إلى جانب 450 

 :LandRightsNow منظمة ومجتمع محلي، حملة
نداًء عامليًا ألخذ إجراءات 

يف مجال حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات احمللية 
يف األراضي. و  LandRightsNow هي حملة 

دولية كبيرة تهدف إلى مضاعفة مساحة األراضي التي 
متلكها الشعوب األصلية واملجتمعات احمللية بحلول العام 

2020. ويعّد احترام املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة من 
جانب احلكومات، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية، 

إحدى التوصيات الرئيسية لهذه احلملة.

منظمة Action Aid واملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة 
تعزز منظمة Action Aid الُنهج التنموية البديلة التي 

تلبي تطلعات الشعوب واحتياجاتها، وتقّر بالتالي بأهمية 
حوكمة األراضي واملوارد يف معاجلة اآلثار السلبية. وتؤيد 

املنظمة تطبيق مبدأ املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة 
بوصفه شرطًا مسبقًا أساسيًا للمشاريع القائمة على 

األراضي واملوارد، والهدف من ذلك هو ضمان املشاركة 
الفعلية للمجتمعات املتأثرة يف القرارات الرئيسية التي تؤثر 
على حياتها وسبل معيشتها. واألهم هو أنه يجب إعطاء 
املجتمعات املتأثرة وأعضاء املجتمع احلق يف املوافقة على 
مثل هذه املشاريع ويف تعزيز حماية حقوق اإلنسان، عن 
طريق التطبيق املالئم للموافقة احلّرة واملسبقة واملستنيرة.

املنظمات غري احلكومية واملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنريةاإلطار 19 

يضمن دســتور الفلبني لعام 1987 االعتراف بحقوق 
املجتمعات الثقافية األصلية يف أراضي أســالفها، مبا 

يف ذلك حقها يف اتخاذ القرارات بشــأن أولويات حتقيق 
تنميتها اخلاصة. وقد ُســن القانون اجلمهوري رقم 

8371 أو قانون حقوق الشــعوب األصلية لعام 1997، 
من أجل تطبيق هذه الضمانات الدســتورية. ويقّر هذا 
القانون بامتالك الشــعوب األصلية ملناطق أســالفها منذ 
أزمنة ســحيقة، ما أدى إلى ظهور قرينة امللكية اخلاصة 

لهــذه األراضي، مبا يف ذلك الغابات.  
ويعترف هذا القانون أيضًا بحق الشــعوب األصلية 

يف تقرير مصيرها، والذي تعّد املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة تعبيرًا عنــه. وتنّص متطلبات املوافقة احلّرة 

واملســبقة واملســتنيرة مبوجب القسم 59 من قانون حقوق 
الشــعوب األصلية على ما يلي:

يحظر على كل الُشــعب والوكاالت احلكومية األخرى 
مــن اآلن فصاعــدًا، إصدار، أو جتديد، أو منح أي 

تنازل أو رخصة أو تأجير، أو إبرام أي اتفاق لتقاســم 
اإلنتاج، من غير احلصول على شــهادة مســبقة من 
اللجنــة الوطنية املعنية بالشــعوب األصلية تفيد بأن 

املنطقــة املتأثــرة ال تتداخل مع أي منطقة من مناطق 

األســالف. وال ميكن إصدار مثل هذه الشهادات إال 
بعد إجراء مكتب مناطق األســالف حتقيقًا ميدانيًا 

بشــأن املنطقة املعنية: وبشــرط أال تصدر اللجنة الوطنية 
املعنية بالشــعوب األصلية أي شــهادة من غير موافقة 

الشــعوب األصلية املعنية احلّرة واملسبقة واملستنيرة 
واملكتوبة: وكذلك بشــرط أال تصدر أي شــعبة، أو 

وكالة حكومية، أو شــركة متلكها أو تديرها احلكومة، 
تنازال أو ترخيصًا أو تأجيرًا أو اتفاقًا لتقاســم اإلنتاج 
طاملا يتم النظر بطلب ســند متلك األراضي املتوارثة: 

وأخيرًا، بشــرط أن يكون للشعوب األصلية احلق، 
مبوجب هذا القانون، يف توقيف أو تعليق أي مشــروع ال 

يســتويف متطلبات هذه العملية.
 وجتدر اإلشــارة إلى أن قانون حقوق الشــعوب األصلية 

قد أنشــأ اللجنة الوطنية املعنية بالشــعوب األصلية 
لتقدم اخلدمات األساســية للشعوب األصلية، وهي 
ترتبــط مبكتب رئيــس اجلمهورية. وتصدر هذه اللجنة 

خطوطــًا توجيهيــة لتنفيذ القانون املذكور والتي ورد 
بعضهــا يف أوامرها اإلدارية التي أدت إلى وضع 

اخلطوط التوجيهية للموافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة 
للعامني 2002 و2006.

حكومة الفلبني واملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنريةاإلطار 20 
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3.3. ضامن االتساق عند تطبيق املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية يف املنظامت

حرصاً عى االتساق والتناغم، من املهم ضان أن تدرج 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية عى مستويات مختلفة يف 

املنظات بغية احرام اإلطار التنظيمي الذي تم وصفه أعاله. 

وبشكل عام يجب أن تتوافر لدى أي منظمة األمور التالية:

أ . السياسات واملعايري التي تشجع تعميم مراعاة املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية يف التدخالت امليدانية.

ب . الخطوط التوجيهية التي تسّهل تنفيذ املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية بوصفها عملية تجري خالل مراحل 

مختلفة من دورة املرشوع )تحديده، وصياغته، وتنفيذه، 

ورصده، وإقفاله(.

ج . آليــة لرفــع املظــامل والتعقيبات والشــكاوى ميكن 

أن تحصــل املنظمــة مــن خاللها عى أمثلــة تظهر أين 

ومتــى يجب تحســني أدائها )أنظر القســم 3-7 ملزيد 

مــن التفاصيل(.

وتؤدي املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية إىل أن يكون 

عمل املنظمة أكرث شفافية وتشاركاً، وقامئاً عى احتياجات 

ومالحظات الناس املتأثرين بإجراءاتها. ومن شأن ذلك أن 

يبني األسس التي تقوم عليها السياسات والخطوط التوجيهية 

للمشاريع والربامج، فيا يسمح أيضاً للمنظمة بأن يكون لها 

صوت واحد متاسك.

املصدر: مقتبسة من دليل املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية الذي وضعته أوكسفام أسراليا، 2010. 

 

.
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املجتمع
الشــعوب األصليــة متلك احلق يف املوافقة احلّرة 

واملســبقة واملســتنيرة. تنص املادة 32 )2( من إعالن 
األمم املتحدة بشــأن حقوق الشــعوب األصلية على ما 
يلي: "تتشــاور الدول وتتعاون بحســن نية مع الشــعوب 
األصليــة املعنية عــن طريق مؤسســاتها التمثيلية بغية 

احلصول على موافقتها احلرة واملســبقة واملســتنيرة بشــأن 
أي مشــروع يؤثر علــى أراضيها وأقاليمها". 

يضمــن املعيار 9 مــن اخلطــوط التوجيهية للفاو 
بشــأن اإلدارة البيئيــة واالجتماعيــة احترام إعالن 
األمم املتحدة بشــأن حقوق الشــعوب األصلية يف 
كل األنشــطة التــي تضطلع بهــا الفاو، وذلك من 
خــالل ضمــان تطبيق مبدأ املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة للشــعوب األصلية املتأثرة باملشــروع من 

جملــة مســائل أخرى ذات صلة. 

القوانني الوطنية. أحيانًا 
تكــون هذه احلقوق، مبا يف 

ذلــك احلق يف املوافقة احلّرة 
واملســبقة واملستنيرة، محمية 

مبوجب القوانني الوطنية. 

يجــب أن يقوم مطّورو املشــروع بحماية هذه احلقــوق واملبادئ املّتصلة 
بها، واحترامهــا يف عملياتهم

التنمية املستدامة



37

دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية

تشــمل بعض االستنتاجات التي توصل إليها تقرير 
معهد املوارد العاملي حول األســباب التي جتعل املوافقة 
احلّرة واملســبقة واملستنيرة مجدية من الناحية العملية، 

ما يلي: إن املخاطر الناجمة عن املضي قدمًا مبشــروع 
واســع النطاق يف مجتمع ما من غير موافقته على 

ذلك، قد تهدد ســالمة املشروع التجارية أو املالية؛ 
وإن معاجلــة القضايــا التي تثير قلق املجتمع قبل البدء 
باملشــروع ميكنها أن تكون أجنح وأكثر فعالية من حيث 

التكلفــة من مواجهة معارضة املجتمع يف وقت الحق؛ 
واحملادثات التي ال تعالج األســباب الكامنة وراء 

اعتــراض املجتمع والتي ال تتوصل إلى نيل املوافقة، 
ال حتمي من احتمال نشــوب نزاعات مكلفة ومعرقلة 

للمشــروع. وُينظر إلى الشركات املعروفة بحسن سلوكها 
على أنها شــركاء عمل وموّردين موثوقني، وخيارًا 

يفّضله املستثمرون. 
وتشــير معايير القطاع اخلاص على نحو متزايد إلى مبدأ 

نيل املوافقة احلّرة واملســبقة واملستنيرة من املجتمعات 
احملليــة التي تعتمد على الصناعة اخلاضعة لهذه 

املعايير. فتفيد الهيئة العاملية للســدود التي مت إنشاؤها 
عام 1998، بأنه يجب أن توّجه املوافقة احلّرة واملســبقة 

واملســتنيرة بناء السدود يف احلاالت التي تؤثر على 
الشــعوب األصلية واألقليات اإلثنية على السواء. ومع 

ذلــك، هنــاك القليل من األدلة التي تظهر تطبيق هذه 
املوافقة يف بناء الســدود، وليس هناك أي آلية تنظيمية 

فعلية لضمان اضطالع الشــركات بهذه العملية. من 
هنــا، طرح العديد من األكادمييني، واملنظمات غير 

احلكومية، واملجتمع املدني بشــكل أعّم، أسئلة مهمة 
بشــأن قيام الشركات نفسها بقيادة عملية املوافقة احلّرة 

واملســبقة واملستنيرة، وذلك ألسباب عّدة. فالشركات 
لديهــا مصلحة كبيرة يف نيل املوافقة من املجتمعات، 
وميكــن أن يؤدي تخصيص الواجبات التي تقع عادًة 

على عاتق الدولة إلى جهات فاعلة غير رســمية، مثل 
الشــركات، إلى تعزيز شرعية هذه اجلهات وزيادة قّوتها 

للمضي قدمًا يف اســتغالل األراضي واملوارد. 
وإن مجلــس رعاية الغابات هو منظمة عضويتها مؤلفة 
مــن أصحاب مصلحة متعددين تتكّرس لتعزيز اإلدارة 

املســؤولة للغابات يف العالم، وميكن أن يلجأ إليها القطاع 
اخلاص عند إعداد معايير بشــأن أفضل املمارسات للبدء 

مبشــاريع تتعّلق بالغابات. ولنيل شهادة هذا املجلس، 
يجب تطبيق املوافقة احلّرة واملســبقة واملستنيرة يف كل 

املشــاريع بوصفها عنصرًا أساسيًا من املعايير الدولية 
حلقوق اإلنســان. أما املائدة املستديرة عن زيت النخيل، 

فهي هيئة غير ســاعية للربح تضم أصحاب مصلحة 
من ســبعة قطاعات معنية بصناعة زيت النخيل – وهم 

منتجــو زيت النخيل، واملصّنعون، والتجار، ومصّنعو 
الســلع االستهالكية، وجتار التجزئة، والبنوك/

املســتثمرون، واملنظمات غير احلكومية - إلعداد وتنفيذ 
معايير عاملية من أجل زيت النخيل املســتدام. وقد 

وضعت املائدة املســتديرة عن زيت النخيل مجموعة 
مــن املقاييس البيئية واالجتماعية التي يجب أن متتثل 
لها الشــركات األعضاء بغية إنتاج زيت نخيل مستدام 

ومصّدق عليه. وتســتلزم هذه املقاييس نيل املوافقة 
احلّرة واملســبقة واملستنيرة على املشاريع التي تؤثر على 

الشعوب األصلية واملجتمعات احمللية.

اإلطار 21 

القطاع اخلاص واملوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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اإلطار 22 

آلية الفاو للتعقيب ورفع 
الشكاوى 

 
تســّهل الفاو البت يف شــواغل املستفيدين 
مــن برامجها بشــأن انتهاكات مزعومة أو 
محتملــة اللتزامــات املنظمة االجتماعية 

والبيئيــة. وحتقيقًا لهــذه الغاية، ميكن عرض 
الشــواغل وفقــًا ملقاييس األهلية الواردة يف 
اخلطوط التوجيهية الســتعراض االمتثال 

بعــد تقدمي الشــكاوى املّتصلــة باملعايير البيئية 
واالجتماعيــة للمنظمة، والتــي تنطبق على 

جميع برامج ومشــاريع الفاو.
ويجب معاجلة الشــواغل على املســتوى 

األنســب، أي على مستوى إدارة املشروع/
املســتوى الفنــي، وإذا دعت احلاجة إلى ذلك، 

على مســتوى املكتــب اإلقليمي. وإذا تعّذر 
البت يف تظّلم أو شــكوى من خالل املشــاورات 

والتدابير على مســتوى إدارة املشــروع، ميكن 
تقدمي شــكوى للمطالبة باســتعراض االمتثال 

أمــام مكتب املفّتــش العام املكّلف بإجراء 
عملية اســتعراض مســتقّلة للشكاوى مبوجب 

اخلطــوط التوجيهية الســتعراض االمتثال التي 
دخلــت حّيــز التنفيذ يف مارس/ آذار 2015. 

4.3. املوارد املطلوبة لضامن تنفيذ مبدأ 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية

.يتطلب تعميم مراعاة املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية يف 
منظمة ما، توافر املوارد البرشية، وبناء القدرات، ووجود آلية 

للتعقيب ورفع الشكاوى.

ترسيخ قدرة املوارد البرشية. بصورة عامة، تحتاج املنظمة 

التي ترغب بإدماج املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية يف 

سياساتها وخطوطها التوجيهية إىل موظفني فنيني يف مقرها 

الرئييس إلعداد السياسات واملواد التوجيهية املطلوبة من أجل 

تنفيذ املشاريع، ولبناء قدرات املوظفني امليدانيني.

تحتــاج آليــة التعقيب ورفع الشــكاوى يف عملية 

املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية، إىل أن تكون املنظمة 

قــادرة عى معالجة الشــواغل التي ال ميكــن البت فيها عن 

طريــق آليــات التعقيب ورفع الشــكاوى القامئة محلياً، 

بصورة مســتقلة وشفافة. 

 ويجب أن توفّر املنظمة أيضاً قناة لتسوية النزاعات، ومبا أن 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية هي عملية جارية تستمر 

طيلة فرة العمل باملرشوع، ميكن أن يسهل الهيكل الجامع 

للتعقيبات والشكاوى إدماج هذه العملية يف املشاريع نفسها. 

ويجب أن ترافق كل خطوة يف آلية التعقيب مع أطٍر زمنية 

محددة للحرص عى معالجة القضايا وفقاً لجدول زمني يالئم 

األطراف املعنية. وتعتمد العملية بكاملها عى قنوات ميكن 

الوصول إليها، وعمليات موثوقة، وخطوات واضحة تفهم 

األطراف كيفيّة القيام بها.

بناء القدرات واإلرشاد. يتم إنجاز عملية املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية بنجاح عندما يكون للمنظمة موظفون 

قادرون عى تنفيذ السياسات والتوجيهات ذات الصلة يف 

عملهم اليومي. بالتايل، يجب أن توفّر املنظمة، يف إطار 

الجهود الرامية إىل بناء القدرات، خططاً تدريبية وتوجيهات 

للمارسني امليدانيني بغية مساعدتهم عى امليض بشكل فّعال 

وكفوء يف تنفيذ النهج القائم عى حقوق اإلنسان الذي يشكل 

أساس املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية. وهذا جانب يتم 

تناوله يف القسم 2 من هذا الدليل: تنفيذ ملوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية. 

القسم -3 العمل على انعكاس املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية يف منظمتكم

➳

➳

➳
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ال يحــل اإلطــار القانوني الشــامل، وتنفيذ 
اللوائــح التنظيميــة، ووجود منظمــة مختّصة، 

محــل التدريــب واملعلومات املتعّمقــني على كافة 
املســتويات. وعــادًة ال يكون فهم حقوق الشــعوب 

األصليــة متجّذرًا يف أذهــان معظم أصحاب 
املصلحــة. بالتالي، يكون التدريب األساســي 

حــول حقوق هذه الشــعوب، وقانون حقوق 
الشــعوب األصليــة، واخلطوط التوجيهية بشــأن 
املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة، ضروريني. 

وميكــن أن تســهم تقوية الشــعوب األصلية لتمارس 
حقهــا يف إدارة مناطــق أســالفها، يف التعويض 
جزئيــًا عن أوجــه الضعف التنظيمــي والبنيوي 

التــي تعانــي منها احلكومــة أو وكاالت التنمية.  
ويعــّد كل مــن التصميم املشــترك لعملية نيل 
املوافقــة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة التي تكون 

مكّيفة مع الســياق احملدد، وبناء شــراكة 
مع املجتمع، شــرطًا مســبقًا لنجاح أي مشــروع. 

وميكــن أن تأتــي هذه العناصــر مبنفعة واضحة ألي 
برنامــج تنمــوي مّتصل بالشــعوب األصلية من 

خــالل دعمها أهداف هــذا البرنامج.  
وتتطلــب عمليــة املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة 

مــا يكفــي من الوقت واملــوارد لتحقيق اآلثار 
املرجــّوة. وهذا أمر يجــب أن تراعيه الوكاالت 

التنمويــة التــي تشــارك بنوع خاص يف وضع 

األهداف، واألنشــطة، واملؤشرات. ويجب أن 
يتــم تكييــف اجلدول الزمني للمشــروع مع الظروف 
احملــددة )مثــل املناطق التي يصعــب الوصول إليها( 

ومــع اخلصائــص الثقافية للشــعوب األصلية. 
وتعــّد اللغــة أيضــًا جانبُا مهمًا جــدًا. ففي معظم 
األحيــان يكون اإلطار القانونــي واخلاص بحقوق 
اإلنســان مكتوبًا بلغات ال يســهل علــى املجتمع 

األصلــي، وأحيانــًا على ممثلي احلكومــة، فهمها. 
لذلــك، يحتــاج الشــركاء املتعاونون إلى احلرص 
علــى أن تكــون النصــوص القانونية ذات الصلة 

متاحــة باللغــات احمللية واألصلية.
وفيمــا يتعّلــق بأهوار نهر أغوســان يف جزيرة 

مندنــاو، مّهــدت عملية املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة الطريــق أمام البحث التشــاركي عن 

ممارســات الشــعوب األصلية للمحافظــة على التنوع 
البيولوجــي. وقــد أثبتت أنها أداة مناســبة لذلك. 

واملنفعــة األخــرى هــي أن الباحثني واخلبراء من 
الشــعوب األصلية يعــّدون اآلن مجّمعًا مســتقبليًا 

لتجنيــد احلــراس، واملوظفني لفــرق رصد التنوع 
البيولوجــي، واملضاعفــني، وســفراء الثقافة والتنوع 

البيولوجــي األصليني.

اإلطار 23 

املمارســات الواعدة للوكالة األملانية للتعاون التقين
ــعوب األصلية للمحافظة على التنّوع البيولوجي  إدماج ممارسات الش

يف أهوار نهر أغوســان يف جزيرة مندناو يف الفلبني  

 الدروس املستفادة
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1. اجلوانب الرئيسية اليت جيب أن 
يكون أي مدير مشروع مدرك هلا يف 
تنفيذ عملية املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنرية.
تنطوي املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية عى أكرث من 

اجتــاع واحــد، ويف كثري من األحيان عى سلســلة منها. 

وهــي تبــدأ باجتاع إعالمي يليــه اجتاعات وتحديثات 

إضافيــة )متكــررة( واجتاع نهــايئ ملعرفة ما إذا كانت 

املوافقة ســتمنح أو تحجب.

أ( إطــالق العملية بالكشــف عن املعلومــات املتعلّقة 

باملرشوع، وذلك باســتخدام مواد يســهل فهمها عى القائد 

التقليــدي )القــادة التقليديني( وأعضــاء املجتمع. ويجب 

توصيــل املعلومات باللغات املحلية واألشــكال املناســبة 

ثقافياً )مثل الرســائل الشــفهية يف الثقافات الشــفهية(. 

ويتّســم فهــم املعلومات بأهمية بالغــة للموافقة الحرّة 

واملســبقة واملستنرية.

ب( تقاســم املعلومات بشــأن اآلثار املرتبة عن املرشوع 

عى نحو صادق وحســن النيّة. وال يجب التســّر عى اآلثار 

الســلبية أو إخفاؤهــا. كــا أن مكتب أصحاب املرشوع ال 

يعّد مكاناً مناســباً إلجراء نقاشــات أو مشــاورات يف سياق 

عمليــة املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية ألن املجتمع 

وقادتــه قد يشــعرون بالهيبة مــن البيئة، أو املواقف، أو 

اللغات أو املشــغوالت الفّنية الغريبة. ويشــري ذلك إىل 

مفهوم "الحّرية" يف املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية.

ج( الســعي إىل أوســع مشــاركة ممكنة للمجتمعات يف صنع 

القرارات، مبا يف ذلك مشــاركة الشــباب، والنســاء، واملسنني، 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، الذين يتــم إهالهم يف كثري من 

األحيــان. وميكن أن يقلــل ذلك من احتال االعراض يف 

وقــت الحــق عى القرارات املتّخذة أو مــن إلحاقها املظامل 

باملجتمع. ويف الوقت نفســه، احرام حق الشــعوب األصلية 

يف أن تكــون ممثلــة يف عملية املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية عن طريق أفراد أو مؤسســات تختارها بنفســها، 

فضــالً عن حقها يف اســتخدام عملياتهــا العرفية الخاصة 

لصنــع القــرار والتوصل إىل توافق يف اآلراء.

د( توفري جميع املواد والوثائق بشــأن األنشــطة املضطلع 

بها يف الوقت املناســب وباألشــكال واللغات املتاحة 

للشــعوب األصليــة واملفهومة منهــا، ويُفّضل أن تكون يف 

لغتهــا األم، وذلك مبســاعدة من املرجمني. 

ه( ويجــب أن تُؤخــذ القضايا اللوجســتية، مثــل تكاليف 

ووســائل النقل واالتصاالت، يف الحســبان عنــد تنظيم 

املشــاورات حتى ال تكــون املجتمعــات املحلّية محرومة 

املشاركة. من 

و( بنــاء عالقــات مبنية عى الثقة املتبادلــة والتفاهم من 

خالل تقاســم املعلومات عى نحو شــفاف، واملساءلة 

املثبتــة فعاليتها، والنقاشــات الواســعة النطاق، واملفاوضات 

املتكررة، واملشــاركة بنيّة حســنة. وتُعد املرونة، وغياب 

الطابع الرســمي، وأخذ الوقت الــكايف واغتنام الفرص 

للتعــارف بشــكل أفضل، طرق مهمــة لبناء االحرام املتبادل 

واالنفتــاح عــى اآلخر. ومن املهم أن ميلــك ممثلو املنظمة 

املالحق

املالحق
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واملجتمعــات املحلية، ســلطة واضحة للتحدث باســم من 

ميثلــون والقيام بالتزامات ملزمــة نيابة عنهم. 

ز( اإلقــرار بالقواعــد والتوقعات الثقافيــة وتطبيقها. 

وسيتّســم ذلك بأهمية حاســمة يف الُنهج التي ســتعتمدها 

الشــعوب األصليــة إزاء عمليات صنــع القرار ويف كيفيّة 

مشــاركتها فيهــا وكذلك يف تحقيــق النواتج القوية 

واملرشوعــة التــي تريض الطرفني. وتشــمل هذه النواتج طرق 

التمثيــل، وآليات صنــع القرار، واملتطلبــات الزمنية، وكيفية 

جعــل االتفاقات ملزمــة، وتحديد النقاط التي تتشــكل منها 

عملية التفاوض نفســها. 

2. اجلوانب الرئيسية اليت جيب 
مراعاتها عند إجراء املقابالت 
واملشاورات يف منطقة املشروع 

وحوهلا.
األفراد، والعائالت، والقرى، والعشائر، والكيانات   

االجتاعية األخرى يف منطقة املرشوع واملناطق 

املتاخمة لها؛

طبيعة العالقات القامئة بني هذه املجموعات، والتي   »

ميكن أن تكون عالقات قرىب، والروابط االجتاعية 

واالقتصادية األوسع مثل الروابط التجارية أو السياسية 

أو االقتصادية أو الثقافية؛

املواقع الجغرافية ومجموع األشخاص الذين تتألف   »

منهم املجموعات املختلفة املحددة؛ 

الوحدات اإلدارية التي تعيش املجتمعات ومتارس   »

حقوقها فيها )مثل اإلقليم، أو املنطقة، أو املحافظة(؛ 

طبيعــة العالقات بــني املجتمعات والدولة من   »

حيــث الحوكمة واإلدارة، وتطبيــق القانون العريف، 

واإلقرار بالحقوق يف األرايض، ال ســيا باالســتناد 

إىل الحقــوق العرفية؛

كيــف تربر املجتمعــات مطالباتها باألرايض   »

وباســتخدامها، ويشــمل ذلك القانون العريف، أو 

التناقل عن األســالف، أو املرياث، أو الرشاء، أو 

اإليجار، أو برامج االســتيطان التــي ترعاها الدولة؛  

الخصائص الدميغرافية للمجتمعات. وميكن أن تشمل   »

الفئات العمرية، ونسبة الذكور واإلناث، ومجموعات 

السكان املحليني واملهاجرين؛

أشــكال التنظيم االجتاعي املحلّية التي تشمل   »

عى ســبيل املثال ال الحرص: األفراد واملؤسسات 

املســؤولني عن صنع القرار؛ وإنفاذ القوانني العرفية؛ 

واملارســات الدينية؛ واألنشطة االقتصادية؛ 

 والعالقات ضمن املجتمعات 

وفيا بينها؛ والسلطات السياسية؛ واستخدام املوارد 

الطبيعية وإدارتها؛ 

املستويات املحلية لإلملام بالقراءة والكتابة. فعندما   »

تكون املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك قادتها، أّمية أو 

شبه أمية، من املهم الحرص عى إتاحة كل املعلومات 

املنقولة إليها باألشكال واللغات املناسبة والتي يسهل 

فهمها، وعى أن تكون كل املداوالت مسّجلة صوتياً 

لتتمكن من الرجوع إليها. وميكن أن تساعد الصور 

البيانية، والرسومات، واألرشطة املصّورة، فضالً عن 

التفاعالت وجهاً لوجه، عى إتاحة املعلومات؛  

أي نزاع أو خالف قديم و/أو جاٍر ينشب بني   »

املجتمعات أو فيها بسبب األرايض أو املوارد الطبيعية، 

وأسبابه. يساعد إدراك االحتكاكات القامئة عى تجنب 

الخلط بني املجموعات املختلفة ويسمح بفهم املصالح 

ووجهات النظر املختلفة املوضوعة عى املحك؛  

االختالفات اللغوية بني املصطلحات املحلية   »

والرسمية، وأية مصطلحات محلية محددة ذات 

صلة. وميكن أن تشمل هذه املصطلحات التسمية 

املطلقة عى املجموعات االجتاعية واملصطلحات 

املستخدمة لوصف الحقوق، واملارسات، وهياكل 

صنع القرار، والنظام السيايس. ويساعد الوضوح 

يف التعريفات عى تجنب سوء الفهم ويراعي 

نظم املعارف واملصطلحات املحلية. والحرص عى 

أن يكون مبقدار املرجمني الفوريني فهم الفروق 

البسيطة واملصطلحات املحلية ونقلها.  

دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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3. التحديات أمام املشاورات 
املتكررة ونصائح لعقد اجتماعات 

فّعالة من شأنها متكني اجملتمعات

التحديات الرئيســية التــي ميكن أن تظهر خالل   »

املشــاورات املتكررة هي:

الوقــت الرضوري لتنظيــم االجتاعات، مبا يف ذلك   »

ترجمــة الوثائق أو املداوالت؛ 

عدم متكن املشــاركني الرئيســيني )القادة التقليديون،   »

املمثلــون املجتمعيون،وما إىل ذلــك.( من الحضور، ما 

يتســبب بتأخــريات أو تأجيل لالجتاعات؛

االختالف الشــديد عى النتائــج التي تم التوصل   »

إليها يف االجتاعات الســابقة.

وميكــن أن تؤدي مواجهة هــذه التحديات بصرب   »

ومرونــة إىل تعزيــز العالقة وبنــاء الثقة بني فريق 

املرشوع والشــعوب األصلية، ما من شــأنه أن يساعد 

Action Aid  :املصدر 

متكني املجتمع يف الوقت الذي يتم فيه تنفيذ عملية املوافقة احلرة واملسبقة واملستنيرة

ANNEXESاملالحق

التيسير من خالل 
املواقف وأمناط 
السلوك املالئمة املوافقة غير 

املشروطة ومراعاة 
املجتمع

بناء الصلة مع أصحاب 
مصلحة مهمني آخرين 
يؤثرون على املجتمع 

نفسه، وذلك من خالل 
تقاسم معلوماتهم

تهيئة بيئة منصفة 
وغير مرهبة ومؤاتية

تشجيع مشاركة 
املجتمع عن طريق 
توجيه األسئلة/ 

االستفسار بشأن أية 
معلومات كانت

التواصل مع اجلميع 
يف املجتمع، مثل 
األسر التي تعيلها 

نساء

تشجيع تقاسم 
املعلومات على فترات 

منتظمة متواصلة

احترام/ معرفة 
القوانني اخلاصة -مثل 

"قانون األراضي" 

اعتماد عمليات 
مراعية لالعتبارات 

االجتماعية والثقافية 
والدينية

الشعوب األصلية متلك احلق 
يف املوافقة احلّرة واملسبقة 

واملستنيرة املادة 32 )2( من 
إعالن األمم املتحدة بشأن 
حقوق الشعوب األصلية
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يف نهايــة املطاف عى تخطي املشــكلة.

نصائح لعقــد اجتاعات فّعالة:  »

اكتشــاف القيــم أو النهج التــي يجب احرامها يف   »

املحادثــات الجاعية )مثل االتصال البرصي، واملســاحة 

الشــخصية، واالتصال الجســدي، والتأشري، ونربة 

الصــوت، واملــكان الذي يجــب أن يجلس أو يقف فيه 

النــاس يف القاعة، واالحرام الذي يجــب إظهاره لبعض 

األفــراد أو مجموعــات األفراد، وما إىل ذلك.(.

اكتشــاف الربوتوكــوالت العرفية املتّبعــة فيا يتعلّق   »

بالوقــت الرضوري الفتتــاح االجتاع أو إقفاله، 

وفرات االســراحة، واألفراد الذيــن يجب أن يتناولوا 

الكلمــة، والرتيــب الذي يجــب أن يتكلّموا فيه، وكيف 

ميكــن معرفــة متى يود أحدهم تنــاول الكلمة، وكيف 

ســيتم تســجيل اختالفات الرأي أو حلّها، وكيف ســيتم 

التوصــل إىل توافــق يف اآلراء، وما إىل ذلك. 

طرح األســئلة ملعرفة نــوع الرجمة التي   »

يرتاحــون إليهــا )مثالً الرجمة الفوريـــــــــة أو 

التتابعيـــــــــــة واللغــة التي ســتحصل الرجمة بها(.

4. املوارد األولية والوقت املطلوب 
إلجراء عملية املوافقة احلّرة 

واملسبقة واملستنرية
ستحتاج عملية املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية الفّعالة 

إىل املوارد البرشية واملالية وإىل الوقت، علاً بأنه لن يرتب 

عنهــا تكاليف إضافية غري تلك املتّصلة بعمليــــة انخراط 

أصحاب املصلحة والتي يجب أن يجريهــــا أي مرشوع أو 

برنامـــــــج مبا يتناسب مع حجمه.

وتشمل املهارات األساسية املطلوبة، إرشاك املهنيني الذين 

يفهمون العمليات املجتمعية التشاركية والربوتوكوالت 

التقليدية لصنع القرار والتواصل الخاصة بالشعوب األصلية، 

والقادرين عى جمع املعلومات بشأن القضايا اإلقليمية، 

واملوارد، والعادات. 

كا أنه من املهم النظر يف إمكانية االستعانة بخدمات خرباء 

مستقلني لالضطالع بإجراءات التحقق وبأية وساطة بشأن 

طبيعة املرشوع قد تظهر الحاجة إليها خالل عملية املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية، أو عى األقل السعي إىل التعاون 

يف هذا املجال عندما ال تتوافر املوارد.

املوارد املالية املطلوبة لعملية املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية رضورية عادًة لتغطية تكلفة الخرباء، ومواد 

االتصال، وأنشطة بناء القدرات، والتحقق املستقل، واملشورة 

التقنية و/أو القانونية. وبشكل عام، هذه هي أنواع التكاليف 

التي يجب أخذها يف االعتبار:

تخصيــص املوارد البرشية وفقــاً الحتياجات املرشوع/  »

الربنامــج وحجمه اســتناداً إىل املهارات املطلوبة 

أعاله.  املذكورة 

«  إعداد مواد االتصال وترجمتها إىل اللغات األصلية 

املحلية، بغية دعم الدعوة إىل عقد االجتاعات ونرش 

نتيجة عملية املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية يف 

الصحف املحلّية، أكانت املوافقة قد منحت أو حجبت.

أنشطة بناء قدرات الشعوب األصلية لتمكينها من النظر   »

عى نحو أفضل يف املرشوع املقرح و/أو إرشاكها يف 

تصميم املرشوع، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه. 

عامل الوقت. كلام كان املجتمع ضعيفاً، كلام كان بحاجة إىل 

مزيد من الوقت إلجراء النقاشات واملداوالت الداخلية، وملنح 

موافقته النهائية أو حجبها. والعنارص الرئيسية التي يجب 

مراعاتها عند تحديد الوقت الالزم هي:

فهم عادات الشعوب األصلية، وعملية صنع القرار   »

الخاصة بها، ومفهومها للوقت.

اإلطار الزمني ملهل املرشوع ومدى إمكانية التحيل   »

باملرونة حيالها. 

متى وكيف ستشارك الشعوب األصلية يف مراحل   »

املرشوع )أي االنخراط يف لجنة توجيهية، وتلّقي 

التحديثات بشأن تنفيذ املرشوع، وإجراء النقاشات 

بشأنه، وما إىل ذلك.(. 

دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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العوامل املؤثرة على الوقت واملوارد الضرورية الحترام املوافقة 
احلّرة واملسبقة واملستنيرة

فيمــا يلي تعداد للعوامل التي ميكن أن 
يكون لها أثر مباشــر خالل عملية املوافقة 

احلّرة واملســبقة واملستنيرة على املوارد 
الضروريــة إلنهاء هذه العملية:

• عــدد اجلهات الفاعلة ومجموعات 
املصالح املشــاركة يف املفاوضات وصنع 

القرار، وانتشــارها اجلغرايف وسهولة 
الوصول إليها؛

• فهــم الســياقات االجتماعيــة والثقافية 
والســياقات القانونية للشــعوب األصلية؛

• كفــاءة القيادة القائمة والتماســك 
االجتماعي؛

• قــدرة القيــادة القائمة علــى التمثيل، 
ونفاذ الشــباب، والنســاء، واملسنني، 
واألشــخاص ذوي اإلعاقة إلى صنع 

القرار؛
• توافــر اآلليات إلعالم أعضــاء املجتمع؛

• فعاليــة العملية ومســتوى اخلالفات 
ضمــن املجتمع حيال املشــروع املقترح 

ومنافعــه احملتملــة و/أو مخاطره؛
• مســتويات اإلملام بالقــراءة والكتابة 

لتعليم؛ ا و

• متكني الشــعوب األصلية من النفاذ 
إلى املوارد واخلبرات ليكون باســتطاعتها 
املشــاركة بفعالية يف عملية املوافقة احلّرة 

واملستنيرة؛ واملسبقة 
• القيــود الزمنية التي حتول دون حضور 

الشــعوب األصلية االجتماعات واألحداث 
اإلعالمية، ما يؤدي إلى تدني مســتوى 

املشاركة؛
• مــدى تعقيد قضايا احلقوق يف األراضي 

واملطالبــات املتداخلة بني املجتمعات؛
• حجم املشــروع قيد النظر، وتصميمه، 

واآلثار املترتبة عنه؛
• مدى تعقيد العملية التشــاركية لرسم 

اخلرائط؛
• تفصيل البيانات بشــأن مجتمعات 

الشــعوب األصلية املختلفة ذات الصلة 
باملشروع؛

• التعــّرف إلى البروتوكوالت العرفية 
واحترامها )مبا يف ذلك األنشــطة 

االحتفالية، وإدارة الشــعوب األصلية 
للوقت، وما إلى ذلك.(.

املالحق
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5. إطار البحث بشأن القوانني 
احمللية املتعّلقة باملوافقة احلّرة 

واملسبقة واملستنرية
وضعت هذه األسئلة للمساعدة عى فهم ما إذا كانت 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية مدرجة يف أي قانون 

وطني يف البلد الذي تعملون فيه:

1. هل أعرب البلد عن دعمه إلعالن األمم املتحدة بشأن 

حقوق الشعوب األصلية؟ 

التحقق من أن هذا البلد مدرج عى الئحة البلدان الداعمة 

إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. وإن 

مل يكن كذلك، التحقق عى موقع األمم املتحدة اإللكروين 

./www.un.org/esa/socdev/unpfii :التايل

2. هل هناك أي ترشيع يف القوانن الوطنية يدعم املوافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية؟

إذا كان الجواب نعم: عى ماذا تنص أحكامه؟ النظر   ›

بالتفصيل يف الترشيع ملعرفة ما املطلوب مبوجب القانون. 

وعى من ينطبق؟ التحقق ما إذا كان الترشيع ينطبق 

عى جميع املجتمعات املتأثرة باملرشوع، أو فقط عى 

الشعوب األصلية. ما هي اإلجراءات التي يفرضها القانون؟ 

مقارنة قوانني البالد باملادة 32 من إعالن األمم املتحدة 

بشأن حقوق الشعوب األصلية ملعرفة ما إذا كان كل 

جانب من املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية مشموالً. 

والنظر عن كثب يف اإلجراءات التي يحددها القانون. 

إذا كان الجواب كال: هل هناك أي ترشيع يف القوانني   ›

الوطنية يدعم عمليات مشابهة للموافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية؟ النظر فيا إذا كان للبالد ترشيع يحدد عمليات 

مشابهة لعملية املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية. وميكن 

إيجاد هذه الترشيعات يف القوانني املتعلّقة بتطوير البنى 

األساسية، مثل ترشيعات التخطيط. ما هي اإلجراءات 

املطلوبة مبوجب القانون؟ النظر بالتفصيل يف اإلجراءات 

التي يحددها القانون. ما هي الجوانب الرضورية للموافقة 

الحرّة واملسبقة واملستنرية مبوجب القانون؟ ميكن أن تشمل 

األمثلة عى ذلك: إجراءات املشاورة املجتمعية، ومتطلبات 

التخطيط، ورضورة القيام بتقييم لألثر البيئي واالجتاعي.

3. هل هناك سوابق قانونية يف البلد تدعم املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية؟

إذا كان الجواب نعم: ما هي القرارات التي صدرت عن   ›

املحاكم؟ النظر يف قضايا املجتمعات املتأثرة باملرشوع 

التي تطالب بحقها يف املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية يف أي قطاع كان: التعدين، أو بناء السدود، 

أو قطع األشجار. والنظر بالتفصيل يف قرارات املحاكم 

من خالل قراءة األحكام الصادرة عنها. 

هل ميكنها أن تنطبق عى حالتكم؟ النظر يف الظروف   

املحيطة بالحاالت املشابهة لحالتكم. وقراءة ما صدر 

عن املحكمة. هل ميكن اتّباع املنطق نفسه يف حالتكم. 

إذا كان الجواب كال: هل هناك دراسات حالة ملشاريع   ›

مشابهة يف البلد؟ إن مل يكن هناك دعاوى قضائية، البحث 

عا إذا كانت مجتمعات أخرى قد تأثرت مبشاريع تنموية 

كبرية. ما هي اإلجراءات التي اتخذتها؟ قد يكون هناك 

دراسات حالة تساعدكم عى حاية حقوقكم.

هل هناك مجموعات من املجتمعات املحلية تتخذ   

إجراءات ضد املشاريع التنموية املقرحة يف البلد؟ 

التحقق ما إذا كانت املنظات يف املنطقة املحلية 

متلك املزيد من املعلومات عن كيفية الحصول عى 

مساعدة لعمليات املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية. 

ومن املهم أيضاً القيام مبا ييل:

4. التحقق مام تقوله منظامت الدفاع عن حقوق اإلنســان 

وحقوق الشــعوب األصلية يف البالد، بشــأن إدماج املوافقة 

الحرّة واملســبقة واملستنرية وتنفيذها

5. التحقق من الفريق القطري لألمم املتحدة بشأن 

وجود سوابق مع املنظامت األخرى التابعة لألمم املتحدة، 

والرشكات، والوزارات التي اضطلعت بعمليات املوافقة الحرّة 

واملسبقة واملستنرية يف البلد. 

دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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6. قائمة الفاو املرجعية للموافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية املستخدمة يف املشاريع امليدانية

املالحق

1( هــل يتمّتع موظفو املشــروع باملعــارف واملؤهالت التي تخّولهم العمل مع 
الشعوب األصلية على نحو مالئم ثقافيًا؟ / هل تلقــــى موظفــــــو املشروع 

التدريب حول كيفية التفاعل مع الشــعوب األصلية؟
2( هل مت وضع اســتراتيجية اتصال مفّصلة لنشــر املعلومات تأخذ يف احلســبان 

آليات الشــعوب األصلية، ولغتها، ومكان تواجدها؟
3( هــل حصــل لقاء مع األفراد الذين ُيعتبرون قادة شــرعيني للمجتمعات 

األصلية املعنية، ومتت استشــارتهم؟
4( هل حصلت املجتمعات املعنية على الوقت الكايف اللتماس مشورة اخلبراء 

بشأن املشروع؟  وهل مت تيسير املوارد الكافية لتلتمس مشورة اخلبراء بشأن املشروع؟
5( هل وضعت اآللية واإلجراءات املناسبة للمشاركة الفعالة يف عملية املوافقة 

احلّرة واملسبقة واملستنيرة؟
6( هل جرى حتليل الرسم التشاركي للخرائط املصحوب باملعلومات ذات الصلة؟ 
7( هل حصلت املشاورات يف الوقت املناسب )قبل وقت كاٍف من تصميم املشروع(؟

8( هل مت متكني املجتمعات األصلية املعنية من املشــاركة مشــاركة كاملة 
وفعالة يف حتديد إطار املشــروع، وتصميمــه، وتنفيذه، ورصده وتقييمه، واحلد 

من آثــاره، وحتديد احلاجة إلى متابعته وإدارته؟
9( هــل مت نشــر املعلومات عن املشــروع )مبا يف ذلك وثيقــة التقييم البيئي 
واالجتماعــي؛ وخطــة اإلدارة البيئية واالجتماعيــة؛ والتقييم( يف وقت 

مبكر وبالوســائل املناسبة؟
10( هــل مت التحقــق من أن املعلومات املوّفــرة للمجتمعات األصلية املعنية 

مفهومة بشكل صحيح؟
11( هل يتم توثيق عملية التشــاور؟

12( هل مت الكشــف عن الوثائق اخلاصة بعملية التشــاور يف الوقت املناســب 
وباســتخدام اللغات، واألشكال، واألماكن املناسبة؟

13( هل ُمنحت املوافقة بشــكل صريح ومت تســجيلها والتأكيد عليها بالصيغة 
التي يفّضلها املجتمع؟

14( هل يشــمل الرصد والتقييم التشــاركيان للمشروع مؤشرات تعتبرها 
الشعوب األصلية ذات صلة؟

15( هل انخرط املجتمع يف عملية تفاوض مالئمة بشأن االتفاقات حول 
األراضي واملوارد، وترتيبات احلوكمة، والترتيبات القانونية واملالية، وفرص 
العمل والتعاقد، وتقاسم املنافع على نحو مالئم ثقافيًا، وعمليات وآليات 

الرصد والتظلم وتسوية النزاعات، من جملة أمور أخرى؟

غير متاحغير معروفكال نعم 
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7. حالة اضطالع بكامل عملية 
املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية 

)مالحظــة: فيــام ييل مثل وهمي مســتند إىل تجارب 

حقيقيــة مختلفة(

تعتــرب منطقة Chisna Hill Tracks منطقة متميّزة 

جغرافيــاً واجتاعيــاً وثقافياً يف جنوب رشق بالد برينالند، 

وتعتــرب موطناً ملجتمعــات إثنية صغرية عديدة - نصفها من 

الشــعوب األصلية- اعتادت عى العيش يف هذه املنطقة 

النائية والعمل فيها.

وبقيت منطقة Chisna Hill Tracks من أكرث املناطق 

حرماناً وضعفاً يف البلد وفقاً ملؤرشات تنموية عّدة، مثل 

الدخل، والعالة، والفقر، والصحة، والنفاذ إىل املياه والرصف 

الصحي، والتعليم، والبنى األساسية، وتوفري الخدمات 

األساسية.  وقد ساهمت الهجرة من البلدان املجاورة إليها يف 

زيادة الضغط السكاين، ما أدى إىل تفاقم النزاعات عى إدارة 

املوارد الطبيعية وإىل ظهور بعض التوترات االجتاعية بني 

الشعوب "األصلية" و"املستوطنة".

ويعتمد معظم السكان يف Chisna Hill Tracks عى 

الزراعة لكسب معيشتهم وإيجاد فرص العمل، مع اإلشارة 

إىل أن هذه الزراعة موجهة يف معظمها لتلبية االحتياجات 

املعيشية.  وتعيش حوايل 000 36 أرسة دون خط الفقر، فيا 

يعاين 46 يف املائة من الناس من انعدام األمن الغذايئ.

وتخطط إحدى املنظات لتحسني األمن الغذايئ ألشّد األرس 

فقراً يف املنطقة من خالل دعم قطاع التصنيع الزراعي، 

وإنشاء روابط اقتصادية أوسع، وزيادة فرص العمل الالئق. 

ومن جملة املهام املختلفة املطلوبة لتحضري مقرح املرشوع 

والحصول عى متويل الجهات املانحة، تجري املنظمة عملية 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية باتباع الخطوات التالية:

شعوب أصلية في 
بنغالديش

©FAO
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• 5 مجموعــات مــن املجتمعــات األصليــة تعيش يف املنطقــة، ولكل واحدة منها مجلــس للقادة )تضم كل واحدة 
000 5 شخص( نحو 

• 7 مجموعــات مــن املجتمعــات األصليــة تعيش يف املنطقة مــع املجتمعات الريفية. وهنــاك هياكل حوكمة 
مختلفة يف كل مجموعة. وال حتظى النســاء والشــباب بأي متثيل )تضم كل واحدة نحو 000 8 شــخص(

• تســتخدم مجموعتــان مــن الرّحــل املوارد الطبيعية املوجودة يف املنطقة بني شــهر يوليو/ متوز ونوفمبر/ تشــرين 
الثانــي. ولــكل مجموعة قائد منتخب )عــدد الرّحل غير معروف(

• تعيــش مجموعــة مســتوطنة واحدة من املهاجرين يف املنطقة )500 شــخص(
• تشــمل منطقة املشــروع 13 مجموعة من الســكان وترد التفاصيل عنها يف خريطة مرســومة. ويتم تقاســم املناطق 

الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة، ويســتخدمها الرّحل أيضًا. هناك 3 لغــات متداولها يف املنطقة.
ميكن وضع املشــروع، وفقًا لقانون برينالند، يف فئة املشــاريع غير االســتخراجية املســتغّلة للموارد الطبيعية، 

وبالتالــي، ينطبــق عليــه القســم 24 من هذا القانون. ومبوجب هذا األخيــر، تتطلب عملية املوافقة احلّرة واملســبقة 
واملســتنيرة إجــراء مفاوضــات بني املجتمع الذي ميثله مجلس الشــيوخ/القادة، واجلهــة املقدمة للطلب.

وقــد قــررت املنظمــة إبرام اتفــاق مع كل مجموعة على نحو مســتقل، ومن ثم جمع ممثلــي كل املجموعات إلبرام 
اتفــاق جامــع يضمن اطالع اجلميع علــى طريقة تنفيذ املشــروع وموافقتهم عليها.

• يتم إعداد خطة اتصال تشــاركية بلغة كل مجتمع من املجتمعات املعنية، والكشــف فيها عن املشــروع وأنشــطته 
وعــن رغبــة املنظمــة يف نيل موافقة كل املجتمعات. ويتم تشــارك هذه اخلطة مــع كل مجموعة على نحو متكرر من 

خالل عقد سلســلة من االجتماعات.
• تعطــي مجموعــات املجتمعات األصلية اخلمس ومجموعة املهاجرين موافقتها على املشــروع. 

• تعطي مجموعات املجتمعات املختلطة الســبع موافقتها على املشــروع ولكن ليس على سلســلة األنشــطة املتصلة 
بإدخــال أصنــاف بــذور جديدة، ألن املجتمعات األصلية قد حافظت منذ عّدة أجيال على األصناف املســتخدمة 

يف هذه املنطقة. ويتم إشــراك النســاء والشــباب أيضًا يف هذه العملية ويعي القادة القيمة املضافة التي يأتي بها 
اســتحداث فرص العمل لهذه املجموعة حتديدًا بغية حتســني األمن الغذائي.

• حجبــت مجموعتــا الرّحــل موافقتهما على األنشــطة املّتصلة باملهارات الزراعية احملّســنة مبا أنها قد تربك تقاليدها 
البدويــة، ولكنها أعطــت موافقتها على كل ما تبقى.

• يتــم نيــل املوافقــة، وتوثيقهــا كما يجب وتوقيع االتفاقات مع كل جماعــة منفصلة/مجموعة، وتنظيم احتفال مع 
ممثلي كل مجموعة إلبرام اتفاق جامع حيث يكون اجلميع مطلعًا على أنشــطة املشــروع التي ســيتم تنفيذها تفاديًا 

لنشــوب نزاع ما بســبب اختالف مستويات املوافقة.

• يف إطــار االتفــاق املبــرم مــع كل مجموعــة، يقومم كل مجتمع بتعيــني ممثلني عنه للمشــاركة يف مهام الرصد الدورية 
ويف تقييم أنشــطة املشــروع املضطلع بهــا يف منطقة نفوذهم

• تعــرض نتائــج الرصــد والتقييم بشــكل منتظم على قــادة املجتمع يف كل املجموعات الذين يشــاركون أيضًا يف 
اللجنة التوجيهية للمشــروع

• لقد أعيد تكييف بعض األنشــطة بفضل املالحظات والشــواغل التي عبرت عنها املجتمعات املشــاركة يف املشــروع
• مت إتاحة آلية للتعقيب ورفع الشــكاوى يف كل مجموعة ولم يتم تســجيل أي شــكوى

• مت توثيق الدروس املســتفادة وتقاســم العملية والدروس مع الســلطات واملنظمات األخرى وشــركات القطاع اخلاص 
لتحســني انخراطها كأصحاب مصلحة يف املوافقة احلّرة واملســبقة واملســتنيرة أثناء االضطالع بعملياتها يف برينالند. 

•  أتــى املشــروع باملنافــع علــى مجتمع الشــعوب األصليــة، ومت إطالع كل مجموعــة واجلماعة بكاملهــا عليها 
خــالل حفل ختامي.
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8. آليات التظلم

يشــري تقريــر أعّده املمثل الخاص لألمــم املتحدة املعني 

 ،John Ruggie ،باألعــال التجارية وحقوق اإلنســان

عــام 2011 إىل رضورة أن تكــون آليات التظلم:

أ. رشعيــة: فتحظى بهيكل حوكمة واضح، وشــفاف، 

ومســتقل مبــا فيه الكفايــة، لضان عدم تأثري أي طرف 

يف عمليــة تظلّم محددة عى ســري هــذه العملية عى 

عادل؛ نحو 

ب. ســهلة الوصــول إليها: إذ يتم املجاهــرة بها ملن يرغب 

بالنفــاذ إليهــا وتوفري املســاعدة املالمئة لألطراف املترضرة 

التــي قــد تواجه حواجز تحــول دون وصولها إليها، مبا يف 

ذلــك اللغــة، أو اإلملام بالقــراءة والكتابة، أو التوعية، أو 

التمويــل، أو بعد املســافة، أو الخوف من االنتقام؛ 

ج. قابلــة للتنبــؤ بها: إذ توفر إجــراءات واضحة ومعروفة 

مع أطر زمنية لكل مرحلة؛ وتتســم بالوضوح بشــأن 

أنــواع العمليــات والنواتج التــي ميكن )أو يتعذر( أن 

تقدمهــا؛ وتوفّر الوســائل لرصــد تنفيذ أي واحدة من 

النواتج؛  هذه 

د. ُمنصفــة: إذ تضمــن ســبل معقولة لنفاذ األطراف 

املتــرضرة إىل مصادر املعلومات، واملشــورة، والخربة الالزمة 

لبــدء عمليــة تظلّم تكون متّســمة بالعادلة واإلنصاف؛

ه. متامشــية مع الحقوق: إذ تضمن انســجام نواتجها 

وســبل اإلنتصاف فيها مع معايري حقوق اإلنســان املعرف 

دولياً؛  بها 

و. شــفافة: إذ توفر ما يكفي من الشــفافية يف 

العمليــات والنواتج للحفاظ عــى املصالح العامة 

املعرّضــة للخطــر ويجب أن تفرض الشــفافية حيثا 

أمكــن؛ ويجــب أن تكون اآلليات غــري الحكومية بنوع 

خاص شــفافة بشــأن تلقي الشــكاوى والعنارص الرئيسية 

للنواتج التــي تحققها.

دراسة حالة: املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية، "املعيار الذهبي" للمشاركة

يتحقق أعى مستوى مشاركة عندما يتحكم أصحاب املصلحة 

املحليون بصنع القرارات وباملوارد، وعندما يشاركون وكاالت 

التنمية يف تصميم الربامج، والتخطيط لها، وتنفيذها، ورصدها/

تقييمها، وعندما يحتفظون بالحق يف حجب املوافقة عى 

مرشوع ما. وتضمن املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية أن 

تكون العالقة بني وكالة التنمية واملجتمع املحيل، عالقة 

رشاكة. وقد تم اقتباس دراسة الحالة هذه من ورقة 

إحاطة أعّدتها مجموعة املراقبة Amazon Watch التي 

تركّز عى النهوض بحقوق الشعوب األصلية يف حوض 

 .)The Amazon، 2012( األمازون

لقد كانت الشعوب األصلية التي تعيش يف غابة 

األمازون يف أمريكا الجنوبية موضوع دراسات تناولت 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية يف العقود األخرية 

)Amazon Watch،2011(. ومبا أن الشعوب األصلية 

تحظى بحاية القانون الدويل، متّكنت مجموعات 

عديدة من تحميل الصناعات والحكومات مسؤولية 

عدم احرام املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية. وشعب 

كيشوا )Kichwa( الذي يعيش يف إقليم ساراياكو يف 

منطقة األمازون يف إكوادور، هو مثال ناجح عى ذلك. 

فقد دخل شعب كيشوا يف مواجهة مع رشكات النفط 

وحكومة إكوادور بسبب اعتدائها عى أراضيه القبلية 

عى مدى أكرث من عرش سنوات من غري موافقته. وبدأ 

نضاله مبفاوضات مع الجنود اإلكوادوريني، والقادة 

املحليني واإلقليميني والوطنيني. وبعد فشل املفاوضات، 

طلب القادة القبليون املساعدة من محامني محليني 

يف منظمة Pachamama Foundation يف إكوادور، 

وبعدها من مركز العدالة والقانون الدويل. وأخرياً، لجأت وفود 

من شعب كيشوا إىل مكّون آخر أسايس من النهج القائم عى 

حقوق اإلنسان، وهو املساءلة، إذ مثلت أمام محكمة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان يف كوستاريكا وتكلّمت عى شاشات 

التلفزيون وعى اإلذاعات لتعرض قضيتها. 

دليل املوافقة احلّرة واملسبقة واملستنرية
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ونتيجة لهذه الجهود، فاز شــعب كيشــوا يف أبريل/نيسان 

ويوليو/متــوز 2012، بدعويني قضائيتني: فقد اعرفت 

حكومة إكوادور مبســؤوليتها يف الســاح لرشكات النفط 

بالتنقيب بطريقة غري مرشوعة يف أرايض الشــعوب األصلية، 

وقضت املحكمـــــة املذكـــــورة بأنــه مـــن واجــــب 

الحكومــــــة أن تنـــــــــال موافقـــــــة الشعـــــوب 

 The( األصليــــــة املحليـــــة وأن تدفــــع التعويضــــات

.)Amazon، 2012

بالتــايل، أدركت العديــد من الرشكات التي كانت تعمل يف 

مواطن الشــعوب األصلية أنها ال تســتطيع االعتاد عى 

الحكومة إلعال حقوق هذه الشــعوب، لذا بدأت تركّز 

عى تحقيق عملية املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية 

لضــان تنفيذ عملياتها وللحــد من إمكانية ظهور مقاومة 

محلية ضدها.

الدروس املستفادة، "املعيار الذهبي"

ميكــن اعتبار املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية 

"معيــاراً ذهبيــاً" ألنها تســمح بتحقيق أكرب مشــاركة 

ممكنــة ألصحــاب املصلحة املحليني يف املشــاريع 

التنموية. وتســلّط تجربة شــعب كيشــوا الضوء عى 

عوامــل مهمــة عديدة يف املشــاركة عى مســتوى املوافقة 

الحرّة واملســبقة واملســتنرية، وهــي: أهمية الدولة، 

واملعــارف، والقــدرات، وأجهزة صنع القــرار املحلية، 

وآليات املســاءلة املســتقلة والحيادية، وحق الشــعوب 

املتأثــرة مبــرشوع مقرح يف أن تحجــب املوافقة عليه. 

وال تســتطيع الــرشكات العاملة يف األمــازون أن تعتمد 

دامئــاً عى الحكومــات لحاية حقوق الشــعوب األصلية، 

لــذا فإن إدماج املوافقة الحرّة واملســبقة واملســتنرية 

رضوري. وميكــن أن تضمــن الحكومــة املعنية بقــــــدر 

أكــرب التــزام الرشكات بإطار املوافقــــــة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية، واحــرام حقوق الشــعوب األصلية. وتعد 

معــارف أصحــاب املصلحة املحليــني وقدرتهم عى 

املشــاركة، عوامل أساســية يف املوافقة الحرّة واملســبقة 

واملســتنرية. وتشــدد التجارب يف األمــازون عى أهمية 

إطالع الشــعوب األصليــة عى املخاطــر واملنافع املرتبة 

عــى املديــني القصري والطويل، والحــرص عى أن تفهم 

كل التداعيــات قبــل أن تعطــي موافقتها. وأخرياً، يتّســم 

إدراج أجهــزة صنــع القــرار املحلية واإلقرار بدورها يف 

املوافقــة عــى الخدمات أو رفضهــا باألهمية؛ وميكن أن 

يــؤدي عــدم إرشاك كل أعضاء جهــاز صنع القرار غري 

الرســمي إىل نشــوب نزاعات حول املرشوع.

وليكــون كل من املوافقة الحّرة واملســبقة واملســتنرية 

والحــق يف املشــاركة مجديني، ال بــد من أن يتم احرام 

الحــق يف عــدم املوافقة عىل املشــاريع والربامــج التنموية

©FAO

املالحق
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9. مصادر املعلومات
مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان   ›

والحّريات األساسية للشعوب األصلية 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/  
./rapporteur

منتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب   ›

./http://www.un.org/esa/socdev/unpfii األصلية

.www.aippnet.org :حلف الشعوب األصلية يف آسيا  ›

الوكالة الكاثوليكية للتنمية ما وراء البحار:  ›

.www.cafod.org.uk 

.www.forestpeoples.org :برنامج سكان الغابات  ›

‹  املارسات الجيّدة يف الرسم التشاريك للخرائط 
-الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

-4976-https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979  
.4c8e-ba5d-53419e37cbcc

احرام املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية- توجيهات   ›
عملية للحكومات، والرشكات، واملنظات غري 

الحكومية، والشعوب األصلية، واملجتمعات املحلية يف 
ما يتعلّق بحيازة األرايض

.http://www.fao.org/docrep/019/i3496e/i3496e.pdf  

‹  حلف الشعوب األصلية يف آسيا: الحقوق يف العمل: 
املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية 

)رشيط مصّور( 
.http://vimeo.com/66708050  

حلف الشعوب األصلية يف آسيا والفريق العامل الدويل   ›
لشؤون الشعوب األصلية: الدليل التدريبي بشأن 

املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية يف خفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية 

لصالح الشعوب األصلية

http://www.iwgia.org/publications/search-  

.pubs?publication_id=593

مؤسســة البقاء الثقــايف والغابات املطرية: ترجمة الحقوق   ›
 إىل واقــع ملموس:  قضايــا للنظر فيها عند إعال الحق 

يف املوافقة الحرّة واملســبقة واملستنرية

.http://www.culturalsurvival.org/consent 

مجلس رعاية الغابات: الخطوط التوجيهية إلعال الحق   ›

يف املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية

https://ic.fsc.org/download.fsc-fpic-guidelines-version-  
.1.a-1243.pdf

برنامج سكان الغابات )صفحة املوارد(  ›

http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/  

.freeprior-and-informed-consent-fpic

أوكسفام: دليل املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية  ›

http://resources.oxfam.org.au/pages/view.  
.=php?ref=528&k

املركز اإلقليمي للتدريب املعني بالحراجة املجتمعية يف   ›
آسيا واملحيط الهادي: تطبيق املوافقة الحرّة واملسبقة 

واملستنرية يف مبادرات خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

http://www.recoftc.org/site/resources/Putting-Free- 
Prior-and-Informed-Consent-into-Practice-in-

.REDDInitiatives.php

برنامج األمم املتحدة للتعاون يف مجال خفض االنبعاثات   ›
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية: 

الخطوط التوجيهية بشأن املوافقة الحرّة واملسبقة 
واملستنرية لربنامج األمم املتحدة للتعاون يف مجال خفض 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان 

النامية )نسخة العمل النهائية(

http://www.un-redd.org/Launch_of_FPIC_Guidlines/  

.tabid/105976/Default.aspx

‹  املركز الوطني للمشاركة العامة

http://www.publicengagement.ac.uk/do-it/  

.techniquesapproaches/participatory-mapping

دليل املارسني الصادر عن املبادرة العاملية للحقوق   ›

االقتصادية واالجتاعية والثقافية - مايو/ أيار 2014.

 http://globalinitiative-escr.org/wp-content/

uploads/2014/05/GI-ESCR-Practitioners-Guilde-on-

Right-to-Participation.pdf.appearances to plead their case.
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