
4
األدلّة الفنية لحكومة الحيازة

حوكمة تحقيق  لدعم  فني  دليل  والرجال:  للنساء  األرايض  تنظيم   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
الحيازة.  لحوكمة 1 رقم  الفني  الدليل  األرايض.  حيازة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  مسؤولة 

روما.

2 رقم  الفني  الدليل  عميل.  دليل  الغابات:  حيازة  حوكمة  تحسني   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
روما. الحيازة.  لحوكمة 

العملية التوجيهات  واملستنرية:  واملسبقة  الحرة  املوافقة  احرتام   .2014 والزراعة.  األغذية  منظمة 
للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف ما يتعلّق

الحيازة. روما. لحوكمة  3 الفني رقم  الدليل  باستحواذ األرايض. 

ة الفنية حول حوكمة الحيازة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعية  تعترب األدلّ

تحسني  أجل  من  القدرات  تنمية  عىل  للمساعدة  املنظمة  مبادرة  من  جزًءا 

الحوكمة وبالتايل مساندة البلدان يف تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 

حوكمة  حول  الفنية  األدلة  إعداد  فنيون  أخصائيون  ويتوّل الوطني.  الغذايئ 

جانب  من  استخدامها  وميكن  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  الحيازة 

مجموعة من الجهات الفاعلة. وهم يتولون:

ترجمة مبادئ الخطوط التوجيهية إل آليات وعمليات وإجراءات عملية؛  	

تقديم أمثلة عن املامرسة الجيدة – ما سار عىل ما يرام، وأين وملاذا وكيف؛ 	

توفري أدوات مفيدة لألنشطة من قبيل تصميم السياسات وإصالح العمليات، 	
بغرض تصميم مشاريع لالستثامرات وتوجيه التدّخالت. 

ملزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة الفاو يف مجال حوكمة 

www.fao.org/nr/tenure : الحيازة، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
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الحوكمة بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تقّر
يف والغابات،  األسامك،  ومصايد  األرايض،  لحيازة  املسؤولة 
املسؤولة االستثامرات  بأّن الوطني  الغذايئ  األمن  سياق 
لتحسني أساسية  والخاص  العام  القطاعان  ينّفذها  التي 
مستخدمي تصون  استثامرات  إل وتدعو  الغذايئ،  األمن 
لحقوق ملكيتهم  نزع  خطر  من  ومالكيها  األرايض 

املرشوعة. الحيازة 
للسلطات مفّصلة  توجيهات  الفني  الدليل  هذا  ر  ويوفّ
االستثامرات تشجيع  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية 

واملوافقة عليها ورصدها يف جميع مراحل دورة االستثامر،
مؤاتية بيئة  إلرساء  اتخاذها  ميكن  التي  اإلجراءات  بشأن 
تصبح أن  ويرّجح  واملستدامة.  املسؤولة  لالستثامرات 
عىل قدرة  أكرث  التوجيهات،  هذه  اتباع  عرب  الحكومات، 
تعظيم طريق  عن  االقتصادية،  اإلمنائية  أهدافها  تحقيق 
عىل والخاصة  العامة  لالستثامرات  املشرتكة  املنافع 

السلبية. اآلثار  والتخفيف من وطأة  السواء، 

عنوان االتصال
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 صون حقوق
 حيازة األرايض 

يف سياق االستثامر الزراعي
دليل فني حول صون حقوق حيازة األرايض مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة 
األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، يتوجه للسلطات الحكومية املنخرطة يف جهود 

تعزيز االستثامرات الزراعية واملوافقة عليها ورصدها

الدليل الفني 
لحوكمة الحيازة

و
الفا

الحيازة
لحوكمة

ي
الدليل الفن



األدلة الفنية لحوكمة حيازة األرايض

تحقيق لدعم  فني  دليل  والرجال:  للنساء  األرايض  تنظيم   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
1 رقم  الفني  الدليل  األرايض.  حيازة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  مسؤولة  حوكمة 

روما. الحيازة.  لحوكمة 

الفني رقم الدليل  دليل عميل.  الغابات:  2013. تحسني حوكمة حيازة  والزراعة.  األغذية  منظمة 
الحيازة. روما. لحوكمة  2

إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي 

جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة 

حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية 

سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 

األمن الغذايئ الوطني. وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من 

إعداد أخصائيني فنيني، وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات. فهذه األدلة: 

ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛	

تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة - ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛	

تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح	
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.

من أجل االطالع

املنظمة حول وأنشطة  التوجيهية  الخطوط  بشأن  املعلومات  مزيد من  عىل 

www.fao.org/nr/tenure حوكمة الحيازة، يرجى زيارة املوقع
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أساسية،  مشكلة  التنظيم  سيئة  األرايض  حيازة  أضحت 
وجنوب رشق  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  خاصة 
العيش  كسب  وسبل  الغذايئ  األمن  تهدد  حيث  آسيا، 
مستدامة،  بطريقة  الطبيعية  املوارد  وإدارة  املحلية 
وأثارت نزاعات حول األرايض والتعدي عىل حقوق اإلنسان.

خاصة،  بصفة  مهددة  املهمشة  االجتامعية  واملجموعات 
مبا يف ذلك السكان األصليون، وغريهم من أصحاب األرايض 

العرفيني، والنساء، الطبقات الدنيا، واألقليات العرقية.

يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة 
الحرتام  الحكومية  للوكاالت  عملية  إجراءات  واملستنرية 
املدين،  املجتمع  وملنظامت  وحاميتها،  املوافقة  هذه 
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى 
الحرة  املوافقة  املتعلقة  مبسؤولياتهم  لاللتزام  العامل، 

واملسبقة واملستنرية.

عنوان االتصال

3

إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي 

جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة 

حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية 

سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 

األمن الغذايئ الوطني. وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من 

إعداد أخصائيني فنيني، وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات. فهذه األدلة: 

 ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛  

 تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة - ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛ 

 تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح 
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت. 

من أجل االطالع

املنظمة حول  وأنشطة  التوجيهية  الخطوط  بشأن  املعلومات  مزيد من  عىل 

www.fao.org/nr/tenure حوكمة الحيازة، يرجى زيارة املوقع



ة ملتحد ا لألمم  عة  را لز وا ية  ألغذ ا منظمة 

 صون حقوق
 حيازة األرايض 

يف سياق االستثامر الزراعي

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  دليل فني حول صون حقوق حيازة األرايض مبا يتامىش مع 

الغذايئ  للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن 
الزراعية  االستثامرات  تعزيز  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية  للسلطات  يتوجه  الوطني، 

ورصدها عليها  واملوافقة 

زة لحيا ا لحوكمة   4 رقم  لفني  ا ليل  لد            ا

روما،  2016



األوفاص املسمدختة فه يذه املواد اإلعاليمة وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة 
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بساطلتها أو يعتبين دحوداه وتموخها. وال تعبر اإلشارة إىل شركم تاحددة أو منتجضعب تا املصنعين، وساء 
كرم تناخصة أم ال، عن دعم أو تيصوة م بناج نمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحةد أو تليضفها على مثيالتها 

مما مل يرد ذكهر.

متثل وجهات النظر الواردة في هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف )املؤلفني(، وال تعكس بأي حال 
وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.

ISBN 978-92-5-608895-6

© FAO, 2016

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خالف 
ذلك، ميكن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألبحاث واألهداف التعليمية، أو االستخدام 
في منتجات أو خدمات غير جتارية، على أن يشار إلى أن املنظمة هي املصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض 

موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من األشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات احلصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إلى حقوق االستخدامات 
.copyright@fao.org :أو إلى www.fao.org/contact-us/licence-request :التجارية األخرى إلى العنوان التالي

تتاح املنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها اإللكتروني التالي: www.fao.org/publications، وميكن شراؤها بإرسال 
.publications-sales@fao.org :الطلبات إلى



III

                  شكر وتقدير

توىّل كّل من Andrew Hilton وBabette Wehrmann وElizabeth Beall إعداد هذا الدليل الفني بشأن صون حقوق حيازة األرايض يف سياق 

 Davidو Andrew Hilton وبتوجيه من David Palmerو Thomas McInerneyو Darryl Vhugen االستثامر الزراعي، مع إسهامات من

 Francesca Romanoو Paul Munro-Faureو Palmer

واستفاد الدليل كثرياً من التعليقات واملساهامت املقّدمة من املشاركني يف ثالث حلقات عمل إقليمية بشأن إعداد الدليل ومن زمالء قّدموا   

 Astridو Pascal Liuو Martha Osorioو Paul Munro Faureو Louisa Jansenو Margret Vidar :مالحظات حول مختلف املسودات

و  Teo CheeHaiو  Lorenzo Cotulaو  Anni Arialو  Alexandre Ghelewو  Yannick Fiedlerو  ،Jesper Karlssonو  ،Agostini

Rebeca Leonard وMegan MacInnes وHasako Attori وSusanne Väth وBernd Schanzenbaecher ومجموعة العمل األملانية 

املعنية باألرايض التي استضافتها الوكالة األملانية للتعاون الدويل . 

وتولّت Jane Shaw تحرير الدليل وأعّد Luca Feliziani تصميمه. 

تشكر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حكومة سويرسا والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون عىل متويل عملية إعداد هذا الدليل الفني. 



IVصون حقوق الحيازة يف سياق االستثامر الزراعي

متهيد

تدين  إىل  عقود  طوال  الزراعة  يف  االستثامر  غياب  وأّدى  الكافية.  والتغذية  الغذايئ  األمن  لتحقيق  أساسياً  األغذية  ونظم  الزراعة  يف  االستثامر  يعتب 

اإلنتاجية وعدم فعالية نظم األغذية يف كثري من البلدان النامية. وخالل السنوات األخرية، اجتذبت عىل ما يبدو األرايض "الشاغرة" أو "قليلة االستخدام" 

األسواق  إىل  والنفاذ  التحتية،  البنية  وتطوير  فرص عمل،  بتوفري  وعود  أساس  أراض شاسعة، عىل  ملكية  نقل  إىل  أّدى  ما  ودوليني  مستثمرين وطنيني 

وزيادة إنتاج األغذية. ومع ذلك، أظهرت التجارب أّن كثرياً من هذه املنافع مل يتحقق. فقد كانت يف الغالب أسعار التبادالت ومستويات اإليجار يف 

املردود،  الوظائف عادة موسمية وضعيفة  أو عدمها عىل نطاق واسع؛ وكانت  تنمية محدودة  بتحقيق  تكّهنات  انتشار  الدرجات وشّجعت عىل  أدىن 

وتطوير البنية التحتية واهياً؛ وغالباً ما كان إنتاج األغذية، حيثام شهد زيادة، يعجز عن الوصول إىل األسواق املحلية. وتكتيس اآلثار السلبية التي ميكن 

أن تتسبب بها هذه االستثامرات أهمية أكب. فقد تّم تجاوز حقوق الحيازة املرشوعة، وخرست األرس مساكنها وسبل معيشتها، وبرز يف بعض الحاالت 

رضر بيئي وتصاعدت حّدة النزاعات عىل حقوق الحيازة إىل نزاعات عنيفة أسفرت عن وفيات واضطرابات سياسية.  

وكان للسياسات الحكومية الضعيفة واألطر القانونية واملؤسسات دور هام يف هذا الفشل. فقد عانت البلدان الساعية إىل التحّول إىل اقتصاديات سوق   

متقّدمة من املتطلبات املعّقدة للنظم الحديثة لحوكمة األرايض. وعىل الرغم من الخطط اإلمنائية االقتصادية الطموحة يف أغلب األحيان، إال أّن بلداناً كثرية تخضع 

لقيود تفرضها عليها السياسات والقوانني التاريخية التي ترعى األرايض، وعدم كفاية امليزانيات، وتدين القدرات املهنية والفنية، وتضارب املسؤوليات املؤسسية، 

ومقاومة التغيري من  جانب النخب املحلية. 

الوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  للحوكمة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  إقرار  ووفّر   

)الخطوط التوجيهية الطوعية لحوكمة الحيازة( يف مايو/أيار 2012 للمرّة األوىل نقطة مرجعية لتوجيه الحكومات نحو اإلدارة املسؤولة واملستدامة 

للموارد الطبيعية لبلدانها. وتحقق ذلك من خالل تعزيز تطبيق املبادئ املعرتف بها عاملياً عىل املستوى الوطني، عىل أساس اإلقرار بحقوق الحيازة 

والبيئة.  للمخاطر  املعرّضة  املجموعات  وصون  املصلحة  أصحاب  املتعددة  واملشاورات  وحاميتها،  املرشوعة 

ويتناول هذا الدليل الفني عىل نحو مستفيض جوانب محددة من الخطوط التوجيهية الطوعية لحوكمة الحيازة تتعلّق باالستثامرات الزراعية، من   

خالل توفري توجيهات مفّصلة للسلطات الحكومية وغريها من الجهات بشأن اإلجراءات التي ميكن اتخاذها ملساعدتها عىل إرساء بيئة مشجعة لالستثامرات 

املسؤولة واملستدامة. وعب اتباع هذه التوجيهات وتطبيق مبادئ الخطوط التوجيهية الطوعية لحوكمة الحيازة، ستصبح الحكومات أكرث قدرة عىل تحقيق 

أهدافها اإلمنائية االقتصادية من خالل تعظيم املنافع املشرتكة لالستثامرات الخاصة والعامة عىل السواء، والحّد من وطأة اآلثار السلبية. فضالً عن ذلك، 

ستضطلع الحكومات بدور فعال يف تأمني ظروف معيشية أفضل وتحقيق عدالة اجتامعية أكب لشعوبها – ما ميثّل رشطاً أساسياً للسالم واالستقرار – وذلك 

من خالل استحداث حوافز لنامذج أعامل تجارية شاملة تتقاسم القيمة مع املزارعني املحليني وال تعني نقل مساحات واسعة من األرايض.  
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نقاط موجزة

يستجيب هذا الدليل للحاجة إىل استثامر املزيد يف الزراعة ويشّجع جميع أصحاب املصلحة – ال سيّام الجمهور املستهدف من السلطات 	 

الحكومية املنخرطة يف جهود تشجيع االستثامر، وعمليات املوافقة والرصد – عىل استطالع مناذج االستثامر التي تتيح الحّد من نقل حقوق 

حيازة األرايض أو تحاشيها. ويقّدم هذا الدليل أيضاً توجيهات بشأن كيفية نقل حقوق األرايض أو املوارد بطرق تحرتم الحقوق، وتعّزز 

سبل كسب املعيشة املستدامة، وال ترّض بالبيئات املحلية. 

يسمح ضامن إمكانية مشاركة سائر أصحاب املصلحة يف عمليات صنع القرار وأخذ شواغلهم وأولوياتهم وتفضيالتهم يف االعتبار يف تصميم 	 

االستثامرات وعمليات املوافقة بتقليل املخاطر الناجمة عن االضطرابات والنزاعات، ما يساعد عىل اجتذاب مزيد من االستثامرات. 

يتيح مع الوقت اعتامد نهج قائم عىل حقوق اإلنسان ملعالجة قضايا األرايض منافع اقتصادية مع الوقت عن طريق تعزيز حوكمة األرايض 	 

واملوارد الطبيعية األخرى وإدارتها واستخدامها بإنصاف أكب. وميكن أيضاً لحيازة األرايض اآلمنة أن تحّفز االستثامرات يف األرايض. 

تعّزز وضع مناذج شاملة 	  تنظيمية وسياساتية واضحة ومتسقة  بيئة  بتوفري  األرايض  التي تصون حقوق حيازة  االستثامرات  يبدأ حشد 

لألعامل التجارية وتضمن مساهمة االستثامر يف األهداف اإلمنائية. 

حني تكون األطر التنظيمية أو التوجيهات السياساتية ضعيفة أو قيد اإلعداد، ميكن أن تشّكل االتفاقات والعقود التي ترعى االستثامر 	 

آليات لصون حقوق الحيازة يف حال متّت صياغتها بشكل يتيح التنفيذ القانوين ويتالزم مع آليات إنفاذ مالمئة. 

يساعد تحديد االسرتاتيجية الشاملة لالستثامر عىل استهداف االستثامرات وضامن اتساقها مع األهداف اإلمنائية والسياساتية. وستكون 	 

االسرتاتيجية أيضاً مجدية يف توجيه جهود تحديد األدوار واملسؤوليات، ووضع املعايري لفحص االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها. 

يرعى حقوق 	  تنظيمي واضح ومتسق  إطار  بيئة مشجعة مع  إرساء  ويتيح  االستثامر.  امتداد دورة  الحيازة عملية مستمرة عىل  صون 

الحيازة، توفري األساس الالزم ألمن الحيازة. وتبدأ العملية بتشجيع االستثامر يف مناذج األعامل التجارية التي تصون حقوق الحيازة، ويليها 

التأكّد من استشارة أصحاب املصلحة املحليني ومشاركتهم يف تصميم االستثامر، وأخرياً رصد آثار االستثامر عىل حقوق الحيازة مع الوقت.
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3 املقدمة

مقّدمة  -1

تنترش االستثامرات الكبرية الحجم عىل نحو أرسع من أي وقت مىض يف النصف الجنويب من العامل. وتستهدف هذه االستثامرات غالباً األرايض التي 

ترعاها حقوق عرفية ال تحظى باعرتاف وحامية كافيني مبوجب القوانني الوطنية، أو مواقع تضطلع فيها االستثامرات الحكومية، سواء كانت أجنبية 

أو محلية، خاصة أو مدعومة من الحكومة، بدور رئييس يف متويل النمو الزراعي...وشّدد الكثري من املشاركني من جهة أخرى عىل الطابع املعّقد 

للقضايا املتعلّقة باألرايض واملوارد األخرى، وأشاروا إىل أّن االستثامرات ضعيفة التصميم أو التنفيذ، ال سّيام تلك التي تنطوي عىل مساحات واسعة 

من األرايض يف البلدان النامية، ميكن أن تفيض إىل آثار سلبية غري مقصودة من حيث االستقرار السيايس، والتامسك االجتامعي، واألمن البرشي، 

واإلنتاج الغذايئ املستدام، واألمن الغذايئ األرسي، أو الحامية البيئية للبلد املتلقي...

موجز الرئيس، املائدة املستديرة حول تشجيع االستثامر الدويل املسؤول يف الزراعة املنعقدة بالتزامن مع الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، يف 23 سبتمب/أيلول 

2009 )حكومة اليابان/منظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة/البنك الدويل/منظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2009(.

ينبغي أال تسفر االستثامرات املسؤولة عن أي رضر، وأن تضمن الحامية من نزع امللكية من أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة ومن الرضر البيئي، 

ويجب أن تحرتم حقوق اإلنسان. وينبغي أن تُنّفذ هذه االستثامرات من خالل العمل بالرشاكة مع املستويات الحكومية ذات الصلة وأصحاب حقوق 

الحيازة املحليني لألرايض ومصايد األسامك والغابات، وباحرتام حقوقهم يف الحيازة املرشوعة. وال بد من أن تسعى االستثامرات إىل اإلسهام أكرث يف 

األهداف السياساتية من قبيل استئصال الفقر؛ وتحقيق األمن الغذايئ واالستخدام املستدام لألرايض، ومصايد األسامك والغابات؛ ودعم املجتمعات 

املستدامة؛  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  وتوطيد  وتأمينها؛  األغذية  إلنتاج  املحلية  النظم  وتعزيز  الريفية؛  التنمية  يف  واملساهمة  املحلية؛ 

واستحداث فرص عمل؛ وتنويع سبل كسب العيش؛ وتوفري منافع للبلد وسكانه، مبا يف ذلك الفقراء واألكرث عرضة للمخاطر؛ واالمتثال للقوانني 

الوطنية ومعايري العمل األساسية الدولية وكذلك االلتزامات املتعلّقة مبعايري منظمة العمل الدولية حيثام أمكن.

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، الفقرة 12-4، التي صادقت عليها لجنة األمن الغذايئ 

العاملي يف مايو/أيار 2012 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((.
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ميكنه  من  تحّدد  التي  الحيازة،  نظم  من خالل  وتنظّمه  األخرى  الطبيعية  واملوارد  األرايض  إىل  السكان  نفاذ  املجتمعات  تحّدد 

استخدام أية موارد، وإىل متى ووفقاً ألية رشوط. وميكن أن ترتكز نظم الحيازة عىل سياسات وقوانني مكتوبة، أو أعراف ومامرسات 

غري مكتوبة، أو مزيجاً من االثنني. 

وتسمح عادة نظم الحيازة ألفراد مختلفني وجامعات متباينة التمتّع بحقوق مختلفة لقطعة األرض ذاتها إذ يجوز، عىل سبيل 

املثال، أن يحظى شخص واحد بحق بيع األرض، بينام يتمتع آخر بحق استخدام األرض من خالل اإليجار وآخرون بحق التنقل عىل 

امتداد األرض أو نقل املاشية باتجاه املياه عند النهر. وولّد تعدد الحقوق لقطعة األرض نفسها مفهوم "حزمة الحقوق" حيث يُصّور 

كّل حّق عىل أنّه عصا يف الحزمة. 

وتدعو الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني إىل االعرتاف بجميع "حقوق الحيازة املرشوعة" واحرتامها وصونها. وتقّر الخطوط التوجيهية بأّن حقوق الحيازة ميكن أن 

"مبرشوعة  هذه  الحيازة  حقوق  وتحظى  الرسمي.  القانون  من  محمية  وغري  بها  معرتف  غري  كانت  وإن  حتى  مرشوعة  تكون 

اجتامعية" حني تعرتف بها املجتمعات املحلية وغريها، عىل غرار العديد من حاالت الحيازة العرفية. 

وال تحّدد الخطوط التوجيهية حقوق الحيازة التي ينبغي اعتبارها مرشوعة ألنّه من املرّجح أن يختلف التحديد بني بلد وآخر. إالّ 

حقوق  أية  لتشمل  القانونية  الحامية  بتوسيع  وتويص  املرشوعة  الحيازة  حقوق  لتحديد  وتشاركية  تشاورية  عملية  تطلق  أنّها 

مرشوعة ال تحظى حالياً بحامية القانون الرسمي )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج: الفقرة 4-4(. 

 اإلطار 1:

الحيازة وحقوق الحيازة

1-1 معلومات أساسية

يعتب االستثامر يف الزراعة ونظم األغذية أساسياً لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية الكافية. وأّدت عقود من املستويات املتدنية لالستثامر يف الزراعة إىل 

انخفاض اإلنتاجية وركود اإلنتاج يف العديد من البلدان النامية. وتّم تحديد غياب االستثامر عىل أنّه أحد األسباب الكامنة وراء األزمات الغذائية الحديثة 

وأنّه يطرح تحديات أمام البلدان الساعية إىل معالجة انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. ووفقاً ملنظمة األغذية والزراعة )2012ب(، ال بد من أن يبلغ 

متوسط االستثامرات الصافية 83 مليار دوالر أمرييك يف السنة لزيادة اإلنتاج الغذايئ بنسبة 60 يف املائة وتوفري األغذية لسكان العامل الذين سيفوق 

عددهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050. وهذا يعني أنّه يتعنّي عىل جميع أصحاب املصلحة – من القطاعني العام والخاص، كباراً وصغاراً – تعزيز 

زيادة االستثامر يف الزراعة. 

وميكن أن يتّخذ االستثامر يف الزراعة أشكاالً عّدة. ويقتيض تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع نهجاً متكامالً مع استثامرات من جهات فاعلة 

من القطاعني العام والخاص عىل السواء بغية زيادة اإلنتاجية؛ وتيسري النفاذ إىل املدخالت واألرايض والخدمات والتكنولوجيات واألسواق؛ وتوفري الحامية 

االجتامعية للسكان األكرث عرضة للمخاطر وتعزيز قدرتهم عىل الصمود يف وجه النزاعات والكوارث الطبيعية يف الوقت نفسه؛ وتوطيد قدرة املزارعني 

مبن فيهم أصحاب الحيازات الصغرية  عىل القيام باستثامرات خاصة بهم )منظمة األغذية والزراعة، 2014ب(. وسيكون االستثامر يف الزراعة أكرث فعالية 

يف الحّد من الفقر املدقع والجوع حني يرشك أصحاب الحيازات الصغرية، ال سياّم النساء، ويزيد عائدات العمل ويوفّر وظائف للفقراء )منظمة األغذية 

والزراعة، 2012ب(. وتبز حاجة إىل مجموعة واسعة من أنواع االستثامر الزراعي، إالّ أّن هناك قلق متنام إزاء االستثامرات التي تنطوي عىل عمليات 

واسعة النطاق الستحواذ األرايض، خاصة يف املناطق التي تتسم بحقوق حيازة غري آمنة لألرايض وغريها من املوارد الطبيعية. 

األرايض؛  وإصالحات  السلع؛  أسعار  ارتفاع  عن  رئييس  بشكل  النامية  البلدان  يف  النطاق  الواسعة  األرايض  استحواذ  عمليات  زيادة  وتأتت 

والشواغل املتعلّقة باألمن الغذايئ يف أعقاب أزمة أسعار األغذية يف الفرتة 2007-2008؛ وتنامي االهتامم بالزراعة بوصفها اسرتاتيجية تحّوط ملواجهة 

التضخم؛ والضغط اإليكولوجي من قبيل ندرة املياه والجفاف، الذي اقرتن بسياسات بيئية مثل مشاريع الحفاظ عىل الطبيعة واحتباس الكربون، 

مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة 

األورويب  اإلتحاد  ومخطط  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن 

إزاء  الشواغل  تنامت  كام  االنبعاثات.  إطالق  حقوق  لتبادل 

السبل  عىل  النطاق  الواسعة  األرايض  استحواذ  عملية  آثار 

األغذية  )منظمة  الطبيعية  واملوارد  املحلية  املعيشية 

 Liu، Kaag and Zoomers، 2014؛  2013ج؛  والزراعة، 

Schoneveld، 2013؛  2014؛  وآخرون,   Mirza 2014؛ 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2009(. 

االستثامر  تشجيع  أنشطة  تنامت  نفسه،  الوقت  ويف 

بصورة الفتة خالل السنوات العرشة األخرية، غالباً بفعل املنافع 

امللحوظة للتنافسية الوطنية واإلقليمية. ويحظى أكرث من 180 
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بلداً اليوم بوكاالت أو سلطات حكومية لتشجيع االستثامر )منظمة األمم املتحدة للتنمية والتجارة، 2012(. وقد ركّزت أنشطة تشجيع االستثامر التي 

تتوالها تلك الوكاالت عىل توفري الدعاية للبلد بطرق تستجيب لطلبات املستثمرين. فعىل سبيل املثال، اعتبت استقصاءات الرشكات التي تستثمر يف 

أفريقيا أّن "النفاذ إىل األرايض" معيار مهم لالستثامر يف بلد معنّي )Cotula وآخرون، 2009(. وبعد ذلك، قامت بلدان عديدة بالرتويج لألرايض "الزهيدة 

والتي يسهل الوصول إليها" ما أّدى إىل ما يعرف "باالستيالء عىل األرايض" من جانب املستثمرين )Narula، 2013(، إىل جانب آثار سلبية عىل السبل 

املعيشية للسكان املحليني وتراخيص التشغيل للمستثمرين عىل حّد سواء )First Peoples Worldwide، 2013(. كام تفاقمت أوجه انعدام املساواة بني 

الجنسني وعىل املستوى االجتامعي حني جرت صياغة اتفاقات االستثامر بني النخب يف املناطق الريفية التي تتكّون مبعظمها من الرجال القادرين عىل 

النفاذ إىل األرايض، ورأس املال، واملنظامت، واملعلومات، والبنية التحتية. 

أيضاً حيال املخاطر املتصلة بالسمعة، واملخاطر  لكن ويف حني يبقى النفاذ إىل األرايض عامل استقطاب رئييس، إالّ أّن املستثمرين يبدون قلقاً 

السياسية واملالية وتلك املتعلّقة باملشاريع والتي تتأىت عن األطر املؤسسية أو السياساتية أو القانونية الضعيفة. ويشري كثري من املستثمرين إىل أنّهم 

مهتمون ببيئات استثامر مستقرة ومتطّورة أكرث منه بعروض تتيح أراٍض "زهيدة" )Deininger، وآخرون 2010(، ويتزايد إدراك الحكومات والرشكات 

الخاصة بأّن صون حقوق الحيازة وتوفري قواعد وإجراءات واضحة ومتسقة لالستثامر يف األرايض يدّر بعائدات أكب عىل االستثامرات لجميع األطراف 

تاريخ(. ويوفّر اهتامم املستثمرين  Cargill، ال  للتنمية، 2014؛ كوكا كوال، 2013؛  الفرنسية  الوكالة  الدولية، 2014؛  للتنمية  )الوكالة األمريكية  املعنية 

بالحصول عىل إرشادات واضحة من الحكومات فرصاً لتوجيه االستثامرات بغرض املساهمة يف تحقيق األهداف اإلمنائية الوطنية. 

ويقتيض توجيه االستثامر أّوالً لتحديد األولويات الوطنية ومن ثّم تحديد أنواع االستثامر التي ستساعد عىل بلوغ هذه األولويات، وتوفري ضامنات 

للتقليل من املخاطر إىل أدىن حّد. ويشّكل إرساء توازن بني توفري ظروف مؤاتية للمستثمرين من قبيل حامية االستثامر، ووضع ضامنات وآلية شاملة 

التخاذ القرار من أجل ضامن حقوق املستخدمني املحليني لألرايض تحدياً إمنا ميكن أن يحقق نتائج تريض جميع األطراف )Mirza،وآخرون 2014(. ويتعنّي 

عىل كّل بلد أن ينظر يف البدائل العديدة عن العمليات الواسعة النطاق لنقل األرايض وتحديد مناذج االستثامر األفضل مالءمة لسياقها املحّدد وكيفية 

تعزيز هذه النامذج. وعىل سبيل املثال، قد تشّجع الضامنات القوية للمستخدمني واملالكني املحليني لألرايض املستثمرين عىل الدخول يف رشاكات مع 

.)Hilto، 2011( املستخدمني واملالكني املحليني لألرايض بدالً من اكتساب مساحات واسعة من األرايض

ويف السنوات األخرية، متحور الرتكيز حول االستثامرات األجنبية، عىل الرغم من أّن املستثمرين املحليني يتولون معظم االستثامرات يف قطاع الزراعة 

يف أغلبية البلدان. وميكن لتشجيع االستثامرات املحلية يف مجال الزراعة، ال سيّام من جانب املستثمرين يف الحيازات الصغرية، أن يساعد عىل ضامن 

حقوق الحيازة ودعم التنمية الريفية يف الوقت عينه، طاملا أّن معايري السلوك االستثامري املسؤول تنطبق أيضاً عىل هؤالء املستثمرين. إالّ أّن فرض قيود 

عىل االستثامرات األجنبية أو وضع معايري مختلفة للموافقة عىل االستثامرات األجنبية ميكن أن يشّجع الفساد و/أو يولّد ظروفاً تكون فيها حقوق الحيازة 

عىل املحك. لذلك، مثّة حاجة إىل زيادة سائر أنواع االستثامر والتأكّد من أّن جميعها يحرتم حقوق الحيازة. 

وتوفّر حقوق الحيازة األساس للنمو االقتصادي، ولتعزيز األمن الغذايئ والتغذية، والحّد من النزاعات وتحسني إدارة املوارد الطبيعية. ويتيح صون 

حقوق الحيازة تحسني بيئة االستثامر ككّل، وبالتايل تدعيم زيادة االستثامرات. 
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1-2 الغرض من هذا الدليل

أُعّد هذا الدليل استجابًة للشواغل املتعلّقة بالعمليات الواسعة النطاق الستحواذ األرايض والحاجة إىل زيادة االستثامر يف الزراعة. ويدعم الدليل تطبيق 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحكومة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني )يف ما ييل "الخطوط 

التوجيهية"( عىل املستوى الوطني من خالل توفري التوجيهات الفنية بشأن كيفية صون حقوق الحيازة يف سياق االستثامرات الزراعية، مبا يف ذلك يف 

األرايض. ويهدف إىل إعطاء توجيهات إضافية للسلطات الحكومية املنخرطة يف جهود تشجيع االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها يف كافة مراحل دورة 

االستثامر. ويشّكل الدليل أيضاً مرجعاً لتنفيذ مبادئ االستثامر املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية )يف ما ييل "املبادئ"( التي صادقت عليها لجنة األمن 

التعامل مع  القضايا عند  املبادئ مجموعة واسعة من  العاملي، 2014(. وتتناول  الغذايئ  األمن  )لجنة  األّول 2014  أكتوبر/ترشين  العاملي يف  الغذايئ 

االستثامر وتعتمد بصورة خاصة عىل الخطوط التوجيهية لإلرشادات بشأن قضايا حيازة األرايض )املبدأ 5(:

املبدأ 5: احرتام حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات والوصول إىل املياه 

25- يحرتم االستثامر املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية حقوق الحيازة املرشوعة لألرايض ومصايد األسامك والغابات وكذلك استخدامات املياه 

القامئة واملحتملة مبا يتامىش مع:

 )1( الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، الفصل 

12 تحديداً، إمنا ليس عىل سبيل الحرص.

 )2( الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك الصغرية الحجم يف سياق األمن الغذايئ واستئصال الفقر.

12

45

3

78

910

املبادئ العرشة يف نبذة رسيعة 

تقييم التأثريات ومعالجتها وتعزيز املساءلة

احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية 
ودعم التنّوع واالبتكار

 احرتام حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 
والوصول إىل املياه

املساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية

تعزيز الزراعة والنظم الغذائية 
اآلمنة والصحية 

الحفاظ عىل املوارد الطبيعية وإدارتها عىل نحو 
 مستدام وزيادة القدرة عىل الصمود والحّد 

من مخاطر الكوارث

 املساهمة يف تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة 
والشاملة واستئصال الفقر

إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمول والشفافية

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

6إرشاك الشباب ومتكينهم
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 اإلطار 2: 
ما الصلة بني الخطوط 

التوجيهية واملبادئ؟

بحثت لجنة األمن الغذايئ العاملي، يف عام 2010، الحيازة واالستثامر املسؤول يف الزراعة بوصفها قضايا يف دورتها السادسة والثالثني. واتفقت اللجنة عىل أنّه يف حني 

يتقاطع املجاالن، إالّ أنّه ينبغي إعداد وثيقتني منفصلتني بشأن التوجيهات، حيث أّن قضايا الحيازة واالستثامر ليست جميعها مرتبطة ببعضها بعضاً. وللتأكّد من أّن 

الوثيقتني تكّمالن بعضهام بعضاً، قّررت لجنة األمن الغذايئ العاملي إعدادهام بالتتابع، فصادقت عىل الخطوط التوجيهية للحيازة يف مايو/أيار 2012 وعىل مبادئ 

االستثامر يف أكتوبر/ترشين األّول 2014. وتستند املبادئ إىل الخطوط التوجيهية عن طريق تناول املجاالت التي ال تتصل بقضايا الحيازة إمنا املتعلّقة باالستثامر عىل 

امتداد نظام األغذية، مبا يف ذلك حقوق العمل، والفاقد واملهدر من األغذية، ومشاركة الشباب، واالبتكار، ونقل التكنولوجيا، والصحة، والسالمة، وخيار املستهلك. 

وتشري املبادئ إىل الخطوط التوجيهية بشأن جميع املجاالت املتصلة بحيازة األرايض. وبالتايل تعتب املبادئ والخطوط التوجيهية أدوات تكميلية ملعالجة االستثامر 

املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية. 

1-3 الجمهور املستهدف

رؤساء  أو  والرؤساء  االستثامر،  تشجيع  ووكاالت  والوزراء،  الحكومية،  الوزارات  يف  الفنيني  املوظّفني  الدليل  هذا  يستهدفه  الذي  الجمهور  يشمل 

والتجارة  والبيئة  واألرايض  الزراعة  وزارات  االستثامر  تشجيع  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية  السلطات  تتضّمن  أن  وميكن  الوطنيني.  الحكومات 

Dufrey، Grieg-( واالقتصاد والصناعة والخارجية. وقد تختلف طبيعة السلطات والوكاالت الحكومية املعنية وأدوارها وصالحياتها بني بلد وآخر

املستثمرين  بني  والرتتيبات  االتصاالت  تيسري  من  بالحيازة  املتصلة  الحكومية  األدوار  متتد  أن  ميكن  املثال،  سبيل  وعىل   .)Ward، 2008و  Gran

والسلطات واملجتمعات العرفية، إىل االضطالع بوالية توزيع األرايض عىل املستثمرين. 

الخاصة، مبا يف ذلك تشجيع  السياساتية  الزراعي إرساء توازن بني أهدافها  الحكومية املنخرطة يف أنشطة االستثامر  السلطات  ما تحاول  وغالباً 

االستثامر الذي يعود بالفائدة عىل أصحاب املصلحة املحليني، ومصالح املستثمرين. وميّكن هذا الدور التوفيقي الفريد السلطات الحكومية من الدعوة 

إىل إصالحات سياساتية أو ترشيعية تعالج شواغل القطاع الخاص )مثالً مخاطر تأجري األرايض( وزيادة التوعية لدى املستثمرين من القطاع الخاص عىل 

حقوق الحيازة املحلية وأولويات السياسات يف الوقت نفسه. وبوسعها أيضاً أن تيرّس الحوار البّناء مع منظامت املجتمع املدين واملجتمعات املحلية، عن 

طريق املساهمة يف املناخ الشامل لالستثامر يف البلد، ودعم التقّدم باتجاه تحقيق أهداف األمن الغذايئ والتغذية. وميكن أن تشمل أدوار السلطات 

الحكومية املشاركة يف جهود تشجيع االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها:

الدعوة يف كنف الحكومة إىل تذليل العقبات أمام االستثامر أو تدعيم الضامنات ملستخدمي األرايض؛	 

الرتويج للبلد بوصفه وجهة لالستثامر؛	 

املساعدة عىل حل املشاكل التي يواجهها املستثمرون الحاليون أو املحتملون؛	 

التواصل والتحاور مع السكان املحليني ملعالجة الشواغل املتعلّقة بسياسات االستثامر؛	 

توجيه االستثامرات وفقاً لخطط أو أهداف أو معايري التنمية الوطنية. 	 

ويركّز هذا الدليل عىل الدور األخري، أي توجيه االستثامرات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، من قبيل صون الحيازة وتحسني األمن الغذايئ والتغذية. 
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1-4 النطاق 

عىل  تؤثّر  التي  األخرى  والقطاعات  األسامك  ومصايد  بالغابات  املتعلّقة  القضايا  ذلك  يف  مبا  باألرايض،  املتصل  الزراعي  االستثامر  الدليل   يتناول 

حقوق الحيازة، مثل صناعات االستخراج. 

وتقّر الخطوط التوجيهية بأّن االستثامرات املسؤولة من جانب القطاعني العام والخاص أساسية لتحسني األمن الغذايئ، وتدعو إىل استثامرات تحمي 

مستخدمي األرايض ومالكيها من خطر نزع حقوق الحيازة املرشوعة منهم. 

وبالتايل، فإّن هذا الدليل يركّز عىل الحرص عىل وضع الضامنات املالمئة لحامية حقوق الحيازة املرشوعة عند القيام باستثامرات زراعية. ويعالج 

بوجه خاص الشواغل إزاء املخاطر التي قد تطرحها العمليات واسعة النطاق الستحواذ األرايض من قبل املستثمرين من القطاع الخاص عىل حقوق 

أنواع  الدليل  التوجيهية، يشّجع هذا  التي يعتمد عليها بعض السكان من أجل كسب معيشتهم. ومن باب االتساق مع الخطوط  الحيازة املرشوعة 

االستثامر التي ال تفيض إىل عمليات واسعة النطاق لنقل حقوق الحيازة إىل املستثمرين بطرق تنتهك حقوق الحيازة املرشوعة ألشخاص آخرين، ال سيّام 

أصحاب  مع  رشاكات  عقد  عىل  تشّجع  استثامرات  إىل  الدليل  هذا  يدعو  الحاالت،  من  النوع  هذا  ولتاليف  للمخاطر.  معرضون  هم   ممن 

حقوق الحيازة املحليني. 

ويشّدد الدليل عىل الحاجة إىل ضامنات لحامية أصحاب حقوق الحيازة املحليني، ال سيّام حني يكونون معرّضني للمخاطر، مثل حني ال يُعرتف 

بحقوق الحيازة العرفية قانونياً أو عندما يحّد غياب التعليم الرسمي أو غريه من العنارص من القوة التفاوضية ألصحاب الحقوق لحامية حقوقهم يف 

األرايض املعرتف بها قانونياً يف وجه مستثمرين محتملني أكرث قوة.

ويناقش الدليل أيضاً مقرتحات لالستثامر تنطوي عىل أراض مملوكة للقطاع العام. وعىل السلطات الحكومية واجب إدارة توزيع األرايض هذه 

بعدل، ال سيّام حني يكون للسكان واملجتمعات حقوق حيازة مرشوعة عليها يف األساس، مبا يف ذلك من خالل نظم الحيازة العرفية املعرتف بها. 

الخاص  بالقطاع  املعنية  تلك  السلسلة  يف  األخرى  األدلة  وتشمل  التوجيهية.  الخطوط  إقرار  ستتبع  سلسلة  من  جزء  الدليل   وهذا 

واالستثامرات الزراعية؛ واملساواة بني الجنسني؛ واملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية. 

1-5 كيفية استخدام هذا الدليل 

يتمحور هذا الدليل حول مراحل االستثامر الزراعي. ويف حني أّن الجمهور املستهدف يتمثّل بالسلطات الحكومية املنخرطة يف جهود تشجيع 

االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها، إالّ أّن كّل قسم قد يكون مفيداً أيضاً ألصحاب املصلحة اآلخرين. ويف العموم، يتعنّي عىل أصحاب املصلحة 

أن يعودوا إىل القسم الذي ينطبق عىل مرحلة االستثامر حيث هم منخرطون حالياً. 

الخطوط  مع  يتامىش  مبا  الحيازة،  تصون حقوق  التي  االستثامرات  لتعزيز  الظروف  توفري  كيفية  بيئة مشجعة  إرساء  بشأن   2 الفصل  ويحّدد 

التوجيهية. وتشمل األنشطة تحديد اسرتاتيجية لالستثامر تشّجع مناذج االستثامر الشاملة، من خالل توفري إطار تنظيمي داعم، وتحديد 
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األدوار واملسؤوليات لتشجيع االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها. ويدعو هذا القسم السلطات الحكومية إىل التنسيق والعمل بالتشاور 

ومستخدميها،  األرايض  وماليك  الخاص  القطاع  من  واملستثمرين  املدين  املجتمع  منظامت  قبيل  من  اآلخرين  املصلحة  أصحاب   مع 

واالستفادة من إسهاماتهم.   

ويلّخص الفصل 3 بشأن تحديد الحاجة إىل ضامنات أشكال االستثامر التي متيل بصورة خاصة إىل إلحاق الرضر بحقوق الحيازة املرشوعة والسبل 

املعيشية ألصحابها. وال تهّدد جميع االستثامرات يف الزراعة حقوق الحيازة، لكن بعضها – ال سيّام تلك التي تقتيض الوصول إىل األرايض من 

أجل اإلنتاج – ميكن أن يسفر عن خسارة السكان إلمكانية وصولهم إىل أراضيهم. ويحّدد هذا 

لوضع  خاصة  عناية  إيالء  الحكومية  السلطات  عىل  يتعنّي  حيث  االستثامر  أشكال  القسم 

الضامنات وإنفاذها.

التسجيل  االستثامر، من  املوافقة عىل  االستثامرات عملية  املوافقة عىل  بشأن  الفصل 4  ويوجز 

تتخذها  أن  ينبغي  التي  الخطوات  عىل  القسم  هذا  ويركّز  االتفاقات.  توقيع  إىل  وصوالً 

السلطات الحكومية لصون الحيازة ضمن عملية املوافقة عىل االستثامر، إمنا سيلحظ فيه أيضاً 

املستثمرون من القطاع الخاص فائدة هذه املعلومات يف تحديد ما قد تطلبه الحكومات 

منهم. كام ميكن أن يساعد هذا القسم أصحاب املصلحة املحليني ومنظامت املجتمع املدين 

عىل وضع بروتوكوالت مجتمعية واتخاذ القرار بشأن مطالبهم من الحكومة واملستثمرين.

ويحّدد الفصل 5 بشأن رصد االستثامرات الخطوات املتّبعة يف رصد االستثامرات، وضامن املساءلة 

القسم تحديداً  التصحيحية الزمة، وإنهاء االستثامرات. ويتناول هذا  حني تكون اإلجراءات 

الوكاالت الحكومية التي تتمتّع بسلطة تنظيمية إلنفاذ أنظمة محّددة، مثل األنظمة البيئية. 

بغية  والتواصل  االستثامرات  رصد  يف  بأدوار  يضطلعون  املصلحة  أصحاب  جميع  أّن  غري 

املساعدة عىل حّل الخالفات واجرتاح الحلول. 

ويشمل الفصل 6 بشأن األدوات واملوارد اإلضافية قوائم املراجعة لكافة أصحاب املصلحة ومناذج 

االتفاقات بني مختلف املعنيني. 

ويف نهاية كّل قسم، تلّخص رسائل رئيسية النقاط األساسية للسلطات الحكومية يف كّل مرحلة من 

عملية االستثامر. 



صون حقوق الحيازة يف سياق االستثامر الزراعي10



11 املقدمة

إرساء بيئة مشجعة



صون حقوق الحيازة يف سياق االستثامر الزراعي12



13 توجيهات عملية

2. إرساء بيئة مشجعة

تدعو الخطوط التوجيهية إىل استثامرات مسؤولة يف قطاع الزراعة. وتصف الفقرة 12-4 االستثامرات املسؤولة عىل أنّها تلك التي ال تحدث رضراً 

وتوفّر الحامية من خطر نزع حق الحيازة املرشوعة من أصحابها، ومن الرضر البيئي، وتحرتم حقوق اإلنسان. وينبغي أن تنطوي هذه االستثامرات 

عىل رشاكات بني املستويات الحكومية ذات الصلة وأصحاب حقوق الحيازة املحليني، ويجب أن تسعى إىل املساهمة يف تحقيق أهداف السياسات 

الوطنية. وتستخدم الخطوط التوجيهية كلمة "تسعى" ألّن نطاق االستثامرات وحجمها يجعل من املستحيل بالنسبة إليها املساهمة يف جميع 

األهداف السياساتية الواردة يف الفقرة 12-4. وتشمل هذه القامئة استئصال الفقر؛ وتحقيق األمن الغذايئ واالستخدام املستدام لألرايض، ومصايد 

األسامك والغابات؛ وتوفري الدعم للمجتمعات املحلية؛ وتحقيق التنمية الريفية؛ وتعزيز النظم املحلية إلنتاج األغذية وتأمينها؛ وتحقيق التنمية 

املستدامة االجتامعية واالقتصادية؛ واستحداث فرص عمل؛ وتنويع سبل كسب املعيشة؛ وتوفري منافع للبلد وسكانه، مبا يف ذلك الفقراء واألكرث 

عرضة للمخاطر؛ واالمتثال للقوانني الوطنية وملعايري العمل األساسية الدولية.  

ويتعنّي عىل الحكومات أن تعمل من أجل إرساء بيئة مشجعة تعّزز االستثامرات املسؤولة. وهذا يقتيض فهم أنواع االستثامر التي يجب 

تشجيعها وتلك التي ال بد من تثبيطها. وينبغي أن يكون ترتيب مناذج االستثامر التي ميكن أن تقلّص أو تتفادى العمليات واسعة النطاق لنقل 

حقوق الحيازة تبعاً ألولويتها، أحد العنارص يف االسرتاتيجية العامة التي تصون حقوق الحيازة وتشّجع يف الوقت عينه االستثامر يف مناذج العمل 

الشاملة. وعند بلورة األولويات واملبادئ، يجب تحديدها يف االسرتاتيجيات التي ميكن أن تنّفذ يف األجل القصري. ويعتب تحديد االسرتاتيجية مهامً، 

ليس فقط يف معرض تنسيق السياسات واألدوار الحكومية وتوزيع املوارد، بل أيضاً يف إعالم املستثمرين مبجاالت االستثامر ذات األولوية والحوافز 

القامئة وإطالق حوار متعدد  السياسات  استعراض  املجاالت. وقبل تحديد االسرتاتيجية، من الرضورة مبكان  تلك  بتوجيه االستثامر إىل  املنوطة 

أصحاب املصلحة من أجل تحديد شواغل وأولويات كافة املعنيني يف ما يخص حقوق الحيازة واالستثامرات وأهداف التنمية. 

ويتمثّل الجانب الثاين من البيئة املشجعة بتوفري أطر قانونية وإدارية داعمة لالستثامرات الزراعية يف سياق حقوق الحيازة القامئة. عىل سبيل 

املثال، ميكن لنظم تسجيل األرايض التي تبنّي من هم أصحاب حقوق الحيازة ملجال اهتامم معنّي أن تيرّس االستثامرات من خالل خفص تكاليف 

معامالت جمع تلك املعلومات، بينام ميكن أن يساعد تسجيل الحقوق عىل حامية أصحابها. إالّ أّن نظام تسجيل األرايض الذي يعمل جيداً قد ال 

يتوفّر يف بعض البلدان التي هي بأمس الحاجة إىل ضامنات، وقد يستغرق األمر سنوات عديدة قبل أن يتمّكن نظام تسجيل األرايض من توفري 

تغطية وطنية. 
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واالجتامعية،  والقانونية،  منها،  السياسية  األوسع،  السياقات  يف  تُطبَّق  الحيازة  بحقوق  املّتصلة  والقوانني  السياسات  بأن  الدول  تقّر  أن  يجب 

ت هذه السياقات األوسع، وظهرت بالتايل حاجة إىل إجراء إصالحات يف الحيازة، فينبغي أن  والثقافية، والدينية، واالقتصادية، والبيئية. وإذا تغريَّ

تسعى الدول إىل التوّصل إىل توافق وطني حول اإلصالحات املقرتحة.

الخطوط التوجيهية، الفقرة 5-9 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(.

مثة مخاطر وفرص مرتبطة بكّل نوع من مناذج االستثامر. وتختلف املخاطر والفرص وفقاً لسياق البلد املحّدد، ونوع املستثمر، وطبيعة استخدام 

األرايض، والعديد من العوامل األخرى. وقد يكون بعض مناذج االستثامر أكرث مالءمة مع بعض املحاصيل أو املراحل يف سلسلة القيمة. والتخاذ 

املحتملة  واملساومات  واملخاطر،  الفرص  املصلحة  أصحاب  يدرك جميع  أن  ينبغي  محّدد،  سيناريو  األنجع يف  النموذج  بشأن  مستنرية  قرارات 

بينها. ويجب أن يكون أي استثامر قابل لالستمرار من الناحية االقتصادية إذا كان الغرض منه أن يعود بالفائدة عىل أصحاب املصلحة املحليني 

وأن يوفّر منافع بيئة واجتامعية أكب. 

وميكن أن يساعد وضع إطار لألولويات واملبادئ عىل ضامن معالجة املخاطر والفرص بصورة متسقة. ويناقش هذا القسم الجوانب التي يجب 

بحثها عند تصميم إطار من هذا النوع: استثامرات شاملة ال تهّدد حقوق الحيازة؛ ضامنات لحامية حقوق الحيازة من أية تهديدات تتأىت عن 

يف  واملبادئ  األولويات  إدماج  بعدها  وينبغي  واضحة.  ومسؤوليات  وأدوار  الشفافية؛  تعزيز  املصلحة؛  أصحاب  متعددة  مشاركة  االستثامرات؛ 

اسرتاتيجية لتوجيه القرارات بشأن تشجيع االستثامرات الزراعية وحامية حقوق الحيازة املرشوعة يف الوقت نفسه.

تحديد االستثامرات الشاملة التي ال تهّدد حقوق الحيازة

تشّجع الخطوط التوجيهية مناذج استثامر ال تفيض إىل عمليات واسعة النطاق لنقل حقوق الحيازة إىل املستثمرين، بل تشّجع عىل عقد رشاكات 

بني املستثمرين والسكان واملجتمعات املحلية أصحاب حقوق الحيازة )الفقرة 6-12(. 

ويتوفّر العديد من مناذج االستثامر الشاملة التي متّكن أصحاب الحيازات الصغرية من أن يكونوا مشاركني فاعلني يف السوق، ومتنح يف الوقت 

  .)Vermeulen and Cotula، 2010( نفسه املستثمرين فرصاً جاذبة من الناحية االقتصادية، ومخاطر أقّل وقدرة عىل النمو

وعىل الصعيد العاملي، يتزايد إدراك املستهلكني ألخالقيات وآثار إنتاج املنتجات الزراعية واهتاممهم بها. وميكن للتواصل مع أصحاب الحيازات 

املخاطر  األخالقيات، وتقليل  اإلنتاج، واستقطاب مستهلكني يعون هذه  لزيادة  تنافسية  والعامليني فرصاً  املحليني  للمستثمرين  يوفّر  أن  الصغرية 

املتصلة باستحواذ األرايض، وتعزيز التنمية الريفية )Oxfam International، 2014(. ومن املهم بشكل خاص بحث قضايا املساوة بني الجنسني 

عند تحديد وتصميم مناذج االستثامر الشاملة؛ فغالباً ما تبم العقود مع الرجال، وقد تخرس النساء حقوق استخدام األرايض إلنتاج األغذية حني يقبل 

رب األرسة الذكر بعقد إلنتاج محاصيل تجارية. وميكن تحايش هذه الحاالت عن طريق إرشاك أصحاب األرايض ومستخدميها من نساء ورجال يف 

املفاوضات بشأن مناذج االستثامر. 
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املخاطرالفرصالتعريفمنوذج العمل التجاري

ترتيبات لإلمداد محددة مسبقاً الزراعة التعاقدية

بني املزارعني واملشرتين

أصحاب الحيازات الصغرية: زيادة إمكانية 

النفاذ إىل املدخالت )البذور، األسمدة، 

الخدمات، االئتامن(؛ الوصول إىل األسواق، مع 

 التخفيف من وطأة املخاطر؛ نقل 

التكنولوجيا والخبات

املؤسسات الزراعية التجارية: تحسني أمن 

اإلمدادات، من حيث النوعية والكمية عىل 

السواء؛ تقليل مخاطر استحواذ األرايض

أصحاب الحيازات الصغرية: موقع ضعيف يف 

 املفاوضات؛ التقيّد بعقود غري مربحة؛ 

اإلخالل بالعقود

املؤسسات الزراعية التجارية: اإلخالل بالعقود 

من جانب أصحاب الحيازات الصغرية؛ احتامل 

ارتفاع تكاليف املعامالت

التعاقد مع مزارعني أو رشكات عقود اإلدارة

إلدارة املزارع للعمل يف أراٍض 

زراعية تعود إىل شخص آخر

أصحاب الحيازات الصغرية: زيادة العائدات؛ 

النفاذ إىل فرص اقتصادية جديدة

أصحاب الحيازات الصغرية: زيادة العائدات؛ 

النفاذ إىل فرص اقتصادية جديدة

أصحاب الحيازات الصغرية: التقيّد بإيجارات 

طويلة األجل ذات تعريفة ثابتة

املؤسسات الزراعية التجارية: املخاطر رهن 

بسياق حيازة األرايض

نوع من عقود اإلدارة؛ املساقاة/املزاَرعة

مزارعون أفراد )أصحاب 

حيازات صغرية( يعملون يف 

أراض تعود إىل مؤسسات 

زراعية تجارية أو مزارعني كبار

أصحاب الحيازات الصغرية: فرص لتوليد 

الدخل للمزارعني الذين ال ميلكون أراض

املؤسسات الزراعية التجارية: الحفاظ عىل 

تحّكم اإلدارة باملوارد

أصحاب الحيازات الصغرية: نزع ملكية األرايض 

منهم؛ موقع أضعف يف املفاوضات

املؤسسات الزراعية التجارية: صعوبات يف 

ضامن فعالية االمتثال أو معايري االستدامة 

ملكية مشرتكة ملشاريع األعامل املشاريع املشرتكة

التجارية لجهتني فاعلتني 

مستقلتني يف السوق، من قبيل 

منظمة للمزارعني ومؤسسة 

زراعية تجارية

أصحاب الحيازات الصغرية: الحصول عىل 

أنصبة ربح؛ املشاركة يف اتخاذ القرارات 

بشأن األعامل التجارية

املؤسسات الزراعية التجارية: رشوط 

واضحة للمشاركة؛ إطار قانوين

أصحاب الحيازات الصغرية: تدين أنصبة الربح 

والنسب املئوية من األسهم

املؤسسات الزراعية التجارية: طابع معّقد 

للمحاسبة وهياكل تبادل املعلومات

مؤسسات تجارية وتعاونيات 

مملكوكة من املزارعني

هياكل لألعامل التجارية 

مدمجة رسمياً يجمع فيها 

املزارعون أصولهم للدخول 

يف أنواع محددة من األعامل 

التجارية

أصحاب الحيازات الصغرية: مكاسب من 

الكفاءة وقدرة أكب عىل املساومة؛ العمل 

 وفق رشوط قانونية مع املؤسسات 

الزراعية التجارية

أصحاب الحيازات الصغرية واملؤسسات 

الزراعية التجارية: بيئة أعامل تجارية منظّمة 

وقابلة للتوقع 

أصحاب الحيازات الصغرية: أطر قانونية ومالية 

أكرث تعقيداً؛ تكاليف رأساملية أعىل

 املصادر: 
منظمة األغذية والزراعة، 2012)أ(؛ 

 .Vermeulen and Cotula، 2010

 الجدول 1: 
أمثلة عن مناذج األعامل التجارية 

ويوفّر الجدول 1 موجزاً عن الفرص واملخاطر الرئيسية، إضافة إىل مقرتحات لتحديد أفضل النامذج. غري أنّه يجب أال تعتب مناذج األعامل التجارية 

املقّدمة يف هذا القسم عىل أنّها تستثني بعضها بعضاً، حيث ميكن يف أغلب األحيان أن يرتابط منوذج واحد أو عّدة مناذج، كام تكون الحال حني تنخرط 

تعاونية للمزارعني يف الزراعة التعاقدية. 
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الزراعة التعاقدية

الزراعة التعاقدية نظام لإلنتاج الزراعي مبني عىل اتفاق بني مشرتٍ ومزارعني، يحّدد الرشوط إلنتاج وتسويق منتج أو منتجات املزرعة )منظمة 

املتفق عليها،  الجودة  الكمية ومعايري  املحليون منتجات زراعية تستويف  املزارعون  االتفاق، يزرع  األغذية والزراعة، 2012أ(. ومبوجب أحكام 

ويسلّمون املنتجات يف تاريخ مقّرر. وقد ينص االتفاق أيضاً عىل التزامات من جانب املشرتي – الذي ميكن أن يكون مستثمراً أيضاً – لتوفري 

مدخالت للمزارعني مقّدماً، من قبيل االئتامن والبذور واألسمدة ومبيدات اآلفات واملشورة الفنية. ويتّم يف معظم األحيان االتفاق مسبقاً عىل 

آلية لتحديد أسعار املنتجات وقد تنطوي عىل التفاوض عىل السعر املحّدد، أو االستناد إىل أسعار السوق، أو وضع نظام للمكافآت والجزاءات، 

من بني جملة من اآلليات األخرى املمكنة. ويف العادة، تتّم معادلة تكاليف املدخالت التي يوفّرها املشرتي/املستثمر بسعر الرشاء النهايئ. وقد 

صّنفت األنواع املختلفة املتعددة للزراعة التعاقدية وفقاً ألمناط واسعة النطاق – مثل مناذج الزراعة التعاقدية املركزية، والخاصة بالعقارات 

النواة، ومتعددة األطراف، وغري الرسمية، والوسيطة – وجرى تطبيقها يف سياقات عاملية متعددة بدرجات نجاح متفاوتة. 

 اإلطار 3:
العنارص األساسية التي يجب أن 

يشملها العقد مع املزارعني املحليني

آليات االتصال	 

رشوط الجودة	 

أسلوب وتوقيت تسديد املدفوعات	 

املسؤولية عن اإلمداد باملدخالت 	 

توقيت ومكان التسليم/الجمع	 

املسؤولية عن نقل السلع	 

املسؤولية عن الخسائر	 

رشوط إنهاء العقد	 

آليات تسوية النزاعات	 

آليات تقاسم املخاطر يف حال الصدمات أو األزمات	 

القوانني التي ترعى العقود	 

تعاقدت رشكة للتجهيز والتصدير مع أكرث من 9000 من املزارعني الصغار – توىّل كّل مزارع متوسطاً من 0.01 هكتاراً 

لزراعة األرز بشكل رئييس – بهدف زراعة فاصوليا فرنسية عالية الجودة خارج موسم األرز. وتفرض الرشكة يف العقود 

معايري لتحضري األرايض، والتسبيخ، وخدمات اإلرشاد، إضافة إىل زيارات توعية أسبوعية إىل كّل مزارع. وتوظّف الرشكة 

أكرث من 200 شخص للعمل مع املزارعني من أجل ضامن تلبية الفاصوليا ملعايري الجودة الصارمة لدى السوبرماركات األوروبية. ويطبّق اليوم 

العديد من املزارعني التقنيات التي تعلّموها يف زراعة الفاصوليا عىل محاصيلهم األخرى غري املوسمية، بالتالزم مع زيادات ملحوظة يف اإلنتاجية 

اإلجاملية لقطع األرض التابعة لهم. وتبنّي هذه الحالة أنّه يف حني تلقى الالمئة عىل معايري الجودة لتهميشها أصحاب الحيازات الصغرية، إالّ أنّها 

ميكن أن تعود مبنافع كبى عىل الطرفني املتعاقدين عندما تبدي الرشكات رغبة يف استثامر الوقت واملوارد يف توفري خدمات اإلرشاد واملدخالت 

إىل مورّديها من صغار املزارعني. 

 .Minten، Randrianarison and Swinnen، 2009 :املصدر

تسّجل مشاركة املرأة عىل املستوى العاملي يف مشاريع املزارعني املستقلني نسباً متدنية يف العموم، ويعود ذلك بالدرجة 

األوىل إىل الحيازة غري اآلمنة التي تكون يف عهدة املرأة -  تكون عادة ملكية األرايض معياراً أساسياً للدخول يف املشاريع، 

وتصدر العقود عامًة لصالح رب األرسة الذكر. وقد أدمجت Kaskol )رشكة Kaleya املحدودة للحيازات الصغرية( وهي 

رشكة زراعية تجارية تنتج قصب السكر يف زامبيا، "ترتيب تعاقب" مبتكراً يف مشاريع املزارعني املستقلني. ومبوجب الرتتيب، ميكن ألفراد األرسة 

 الحالة 1:

عقود الفاصوليا 

الفرنسية يف مدغشقر

 الحالة 2: 

 الزراعة التعاقدية 

الشاملة للمرأة
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أن يرثوا العقد يف حال وفاة رب األرسة. ومل ميّكن هذا الرتتيب نساء كثريات من االنضامم إىل هذه املشاريع فحسب، بل عّزز أيضاً استدامة مشاريع 

املزراعني املستقلني يف منطقة تسّجل معدالت إصابة مرتفعة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز. 

 .Wonani، Mbuta and Mkandawire، 2013 :املصدر

عقود اإلدارة 

عقود اإلدارة ترتيبات يعمل مبوجبها ُمًزارع أو رشكة إلدارة املزارع يف أراٍض زراعية تعود إىل شخص آخر. وميكن أن تكون األرايض خاصة، أو 

مملوكة للدولة، أو أراٍض مجتمعية. وقد تتخذ عقود اإلدارة شكل إيجار وتعني أيضاً درجة من اإلرشاف عىل إدارة األرض نيابة عن مالكها. وغالباً 

ما تنطوي عىل شكل من أشكال تقاسم املنافع بدالً من رسم ثابت لقاء اإلدارة، من أجل توفري حوافز إلدارة املزارع الفّعالة )انظر الحالة 3 عن 

مزارعي الكاكاو يف غانا(. وميكن إبرام عقود اإليجار مع املجتمعات من خالل مذكرات تفاهم تضمن توظيف املزارعني املحليني، وتقاسم األرباح، 

واالستثامر يف املنافع مثل البنية التحتية والخدمات واملرافق. 

املشاريع املشرتكة

تختلف املشاريع املشرتكة عن الزراعة التعاقدية من حيث أّن املزارعني )أو عادة منظامت املزارعني( يتشاركون مع املستثمر يف ملكية مرشوع 

التجارية. ويتقاسم املالكون بالتشارك املخاطر املالية، وكذلك  التجارية. وتقّسم عادة امللكية إىل حصص أو نسب مئوية من األعامل  لألعامل 

األرباح وصالحية اتخاذ القرار، مبا يتناسب مع حصصهم من األسهم. ويكون عادة للمشاريع املشرتكة لجنة تعمل أصالة عن املساهمني، وتتخذ 

قرارات اسرتاتيجية طويلة األجل – ومن بني جملة أمور أخرى- القرار بتوزيع أو إعادة استثامر األرباح السنوية. وتتمثّل مواطن القوة الرئيسية 

للمرشوع املشرتك أو منوذج املساهمة يف قدرته عىل استحداث ملكية مجتمعية حقيقية بصورة تدريجية، مع مكاسب اقتصادية ومكاسب من 

ورشكائها  التجارية  الزراعية  لألعامل  مؤسسة  بني  القدرات  يف  األّولية  الفجوة  فإّن  السلبي،  الجانب  إىل  وبالنسبة  السواء.  عىل  التمكني  حيث 

املجتمعيني تقتيض التزاماً طويل األمد وعىل األرجح انخراط وكاالت دعم من قبيل منظامت غري حكومية.

التعاونيات واملؤسسات التجارية اململوكة للمزارعني

قد يقّرر املزارعون التجّمع معاً إما رسمياً أو بشكل غري رسمي لتيسري ترتبيات األعامل التجارية. وتشمل املنافع املحتملة الناجمة عن ذلك كسب 

إمكانية الحصول عىل التمويل، وتقليص مسؤولية فرادى املالكني، وتنسيق جهود التسويق. وتتضّمن منظامت املزارعني جمعيات وحسابات أمانة 

 .)Boyd، 2005( ومشاريع وتعاونيات

والتعاونيات كيانات مملوكة بالتشارك وخاضعة للرقابة دميقراطياً تعّزز املصالح واألهداف املشرتكة ألعضائها. وميكن أن تضم التعاونيات 

أفراداً من جميع مراحل نظام األغذية، من اإلنتاج األويّل وصوالً إىل البيع بالتجزئة. وال يتوفّر منوذج قيايس لألعامل التجارية للتعاونيات وتختلف 

التعاونيات يف ما بينها بشكل ملحوظ. وتشمل األمثلة الشائعة مجالس التسويق، ورشكات التجهيز، ووكاالت التوزيع وتوفري الخدمات. وتكون 

عادة التعاونيات و/أو منظامت املزارعني األطراف املتعاقدة يف ترتيبات الزراعة التعاقدية. 
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اتحاد املزارعني Kuapa Kokoo تعاونية مملوكة للمزارعني تعود ملزارعي الكاكاو يف غانا. ويبيع أعضاؤها البالغ 

عددهم 680000 مزارع للكاكاو إىل مجلس تسويق الكاكاو، وهو جهاز فرعي تابع ملجلس الكاكاو يف غانا الذي 

يتحّكم بتصدير الكاكاو. وميتلك املزارعون أراضيهم عن طريق اإلرث أو يكسبون إمكانية الوصول إىل األرايض من 

خالل املزاَرعة، حيث يزرع املزارع املستأجر الكاكاو عىل أرض شخص آخر ويحصل )يف هذه الحالة( عىل حصة 50 

يف املائة من األرض والكاكاو عند أّول حصاد – وهو ترتيب للحيازة يعرف محلياً بـabunu. ويف ترتيبات أخرى للمزاَرعة، يعمل املزارعون بصفتهم 

عامل رعاية يتولّون صيانة املزرعة اململوكة واملزروعة من شخص آخر وحصاد محاصيلها، ويف هذه الحالة يحصل املزارع عىل 30 يف املائة من 

 .abusaالحصاد من خالل ترتيب يعرف محلياً بـ

وتعاونية Kuapa Kokoo مسّجلة عىل أنّها منتج يلتزم مببادئ التجارة الحرّة، بحيث يحصل األعضاء فيها عىل أسعار مضمونة مع أقساط 

 Divine Chocolate Company يف رشكة Kuapa Kokoo تدفع للكاكاو العايل الجودة. وبغرض زيادة أرباحها من األسواق الغربية، استثمرت

 Divine يف املائة من أسهم Kuapa Kokoo 45 وهي رشكة تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها وتتوىّل تصنيع وتوزيع الشوكوالته. ومتتلك .Ltd

 Divine عضو يف مجلس Kuapa Kokoo الذي أنشئ حديثاً يف الواليات املتحدة األمريكية. و Divine و33 يف املائة من األسهم يف فرع .Ltd

Chocolate وتحصل عىل أنصبة من الربح. 

ويف عام 2000، أنشأ نحو 000 8 عضواً يف التعاونية اتحاد Kuapa Kokoo االئتامين، بدعم من Twin Trading وإدارة التنمية الدولية يف 

اململكة املتحدة. ويسّهل االتحاد االئتامين حصول األعضاء عىل قروض "من دون رسوم إضافية" ويساعدهم عىل تسديد ديونهم املستحقة عىل 

املزارع املرهونة ملقريض األموال. 

ومن خالل العضوية يف اتحاد املزارعني Kuapa Kokoo الذي ميتلك أو يتوىّل الرقابة عىل هياكل األعامل التجارية األخرى يف املجموعة، 

يحظى مزارعو الكاكاو بتأثري قوي عىل قرارات اإلدارة. وخمسة من أعضاء مجلس Kuapa Kokoo Ltd. التسعة هم من مزارعي الكاكاو. 

 .Tagoe، 2010 :املصدر

املبادئ الخاصة بالعالقات التجارية املستدامة

أياً كان منوذج االستثامر أو نوع املعاملة، هناك بيّنة واضحة مفادها أّن مناذج االستثامر الشاملة – تلك التي تضم صغار ماليك األرايض واملجّهزين 

يف سالسل اإلمداد املحلية والعاملية – ميكن أن تكون قابلة لالستمرار من الناحية االقتصادية وأن تحقق أيضاً آثاراً إيجابية عىل التنمية يف الوقت 

عينه. وقد حّددت Oxfam ومختب األغذية املستدامة املبادئ الخمسة التالية لنامذج األعامل التجارية الشاملة التي توفّر قيمة للمؤسسات 

التجارية املستثمرة وأصحاب الحيازات الصغرية عىل السواء.   

التعاون واالبتكار عىل مستوى سلسلة اإلمداد: هذا يعني عادة إنشاء خطوط اتصال من البائع بالتجزئة وصوالً إىل املنتجني األّوليني. ويكتيس . 1

التعاون أهمية خاصة حني تتوفّر رشوط للتتبع أو لسالمة األغذية. ويقتيض غالباً هذا النوع من التعاون وجود "نصري" يف السلسلة ميكن أن 

يحّدد املشاكل قبل اإلنتاج وما وبعده وأن يجد حلوالً لها. وميكن أن يكون النصري ميرّساً خارجياً يفهم أهداف مختلف الجهات الفاعلة يف 

السلسلة والقيود املفروضة عليها. وميكن أن تسهم زيادة التعاون أيضاً يف رفع احتامل االستثامرات املشرتكة بني الحكومة أو غريها من 

الكيانات من قبيل املنظامت غري الحكومية. 

 الحالة 3:

تعاونية مملوكة للمزارعني 

إلنتاج الكاكاو يف غانا
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الروابط مع السوق: يضطلع الوسطاء يف سالسل اإلمداد بأدوار أساسية يف تجميع اإلمدادات من أصحاب الحيازات الصغرية، ويف أغلب . 2

األحيان يف تجهيز ونقل السلع إىل املشرتين أو التجار بالتجزئة. وعادة ما يُنتقد الوسطاء عىل أخذهم حصصاً كبرية من أرباح أصحاب 

الحيازات الصغرية. وحني يستفيد أصحاب الحيازات الصغرية من خدمات الوساطة أو يتولونها بصورة مشرتكة، يكون أثر التنمية أكب عىل 

األرجح. وميكن للوسطاء أن يؤدوا أيضاً أدواراً مهمة يف توفري إمكانية النفاذ إىل مدخالت وخدمات تأمني أو تدريب أقل تكلفة من خالل 

قدرتهم عىل الرشاء بأحجام كبرية. 

الحوكمة العادلة والشفافة: ينبغي أن تكون الرشوط التي ترعى العالقات عىل مستوى سلسلة اإلمداد واضحة لجميع األطراف، وأن يتّم . 3

التفاوض عليها بصورة عادلة. وال بد من االتفاق مسبقاً عىل املتطلبات الخاصة بالجودة وتحديد األسعار للتقليل من مخاطر النزاعات أو 

سوء التفاهم الحقاً. وتتيح منظامت أو مجموعات املزارعني زيادة إمكانية حصول أصحاب الحيازات الصغرية عىل معلومات عن السوق، 

ومتّكنهم من التفاوض كمجموعة ما يعّزز وضعهم عىل قدم املساواة مع املستثمرين. 

التقاسم املنصف للتكاليف واملخاطر: تساعد اسرتاتيجيات تقاسم املخاطر التي تعالج املخاطر املتعلّقة بالطقس ومخاطر النقل والتغرّيات . 4

يف الطلب يف السوق عىل توزيع املنافع بصورة أكرث إنصافاً عىل امتداد السلسلة. وميكن أن تشمل آليات تقاسم املخاطر خدمات التأمني 

الصغرية وصناديق إدارة املخاطر واالستثامرات املشرتكة ملعالجة املشاكل يف سلسلة اإلمداد.  

النفاذ املنصف إىل الخدمات: ميكن أن يساعد تيسري النفاذ إىل الخدمات عىل تعزيز قدرات وإمكانات أصحاب الحيازات الصغرية للوفاء . 5

مبتطلبات األداء، من قبيل تلك املتصلة بالسالمة أو االستدامة. وتشمل الخدمات األساسية لتنمية أصحاب الحيازات الصغرية الدعم الفني 

والتدريب عىل األعامل التجارية والحصول عىل املدخالت والبذور والنفاذ إىل التمويل. 

وميكن لهذه املبادئ أن توفّر األساس لبناء مناذج استثامر أكرث شموالً تعود مبنافع اقتصادية واجتامعية وبيئية. 

تحديد منوذج االستثامر

يعتمد تحديد منوذج االستثامر الذي يعمل عىل أفضل وجه عىل: )1( درجة التكامل العمودي يف اإلنتاج الزراعي؛ )2( التجانس بني صاحب األرض 

واإلدارة اليومية للعمليات؛ )3( الصلة باملراحل املختلفة لسلسلة القيمة من املنتج إىل املستهلك )Vermeulen and Cotula، 2010(. ويف جميع 

األحوال، يجب أن تتوفّر حالة واضحة لألعامل التجارية مع ميزة نسبية من قبيل الوصول إىل األرايض، والحصول عىل خدمات ومدخالت أقل مثناً، 

و/أو استخدام املعارف الزراعية املحلية )منظمة األغذية والزراعة، 2012)أ(. 

وللسلطات الحكومية تأثري كبري عىل تحديد مناذج االستثامر التي ستكون أكرث أو أقّل تنافسية من خالل صنع السياسات وسّن القوانني 

املتعلّقة بتنظيم العقود، واملصارف، وحقوق الحيازة، واستحواذها ونقلها، واملنح واإلرث، والوظائف، من بني جملة مجاالت أخرى. وقد تستحدث 

الدول حوافز من خالل خفض رسوم الرتخيص أو الرضائب عىل املستثمرين األكرث شموالً والذين يعالجون التحديات اإلمنائية. ومن األهمية مبكان 

األعامل  أنواع من  أربعة   2 الجدول  ويوّضح  التجارية.  لألعامل  لالنخراط يف مناذج شاملة  املختلفة  التجارية  األعامل  أنواع  وراء  الدوافع  فهم 
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التجارية، ولكن ال يعتب بأي شكل من األشكال جدوالً شامالً، حيث غالباً ما تنطوي املؤسسات التجارية عىل مزيج من خصائص تعود إىل فئات 

مختلفة. وتهدف الدوافع اإلجاملية لالنخراط يف أعامل تجارية شاملة إىل: 1( الحفاظ عىل تراخيص العمل عن طريق بناء عالقات طيّبة مع 

الفرص  تشجيع  و3(  بالسمعة؛  املتصلة  املخاطر  ذلك  مبا يف  املخاطر  من  الحّد   )2 السياسات؛  وصانعي  املدين،  واملجتمع  املحلية،  املجتمعات 

الجديدة )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2013(. 

الدوافع الخصائصنوع العمل التجاري

الزراعة التعاقدية

االنتشار العاملي	 

سالسل اإلمداد العاملية	 

العمليات يف بلدان عديدة	 

رهن بالضغط والتدقيق من جانب منظامت 	 
املنارصة 

السعي إىل جودة عالية ومورّدين موثوقني	 

البحث عن فرص منو جديدة	 

عقود اإلدارة

حجم كبري للقوى العاملة املحلية 	 

التكامل مع املجتمعات املحلية	 

عالقات طويلة مع السلطات العامة	 

تاريخ طويل مع املجتمع وقبول املسؤوليات 	 
املتعلّقة باملوظّفني واألرس

املساقاة/املزاَرعة 

عالقات وثيقة مع املوظّفني والعمالء 	 
ورشكاء العمل

التوّجه غالباً إىل املجتمع املحيل	 

االعتامد عىل العالقات القامئة	 

الحاجة إىل موقع تنافيس خاص	 

 الجدول 2: 

أنواع األعامل التجارية 

التي تطّبق أساليب شاملة 

ودوافعها

املصدر: برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ، 2010. 

وبدالً من الرتكيز عىل تشجيع نوع واحد فقط من مناذج االستثامر من قبيل الزراعة التعاقدية، يتعنّي عىل السلطات الحكومية أن تركّز عىل 

تحديد املزايا التي تسهم يف تحقيق آثار إيجابية باإلجامل، مع صون حقوق الحيازة يف الوقت نفسه. وتشمل املصطلحات العديدة املستخدمة 

لوصف مناذج االستثامر التي تعنى بالحّد من الفقر "أساس االستثامر الهرمي"، و"مناذج األعامل التجارية الشاملة"، و"االستثامر ذا األثر االجتامعي" 

و"الزراعة التشاركية". وتتضّمن املزايا الرئيسية لجميع مناذج االستثامر هذه تركيزاً عىل املشاكل االجتامعية والبيئية، وشمول املستهلكني والتجار 

بالتجزئة واملورّدين و/أو املوزّعني ذوي الدخل املنخفض واملعرّضني للمخاطر وإدماجهم يف أنشطة األعامل التجارية األساسية.

 اإلطار 4:

املزايا الرئيسية لنامذج 

األعامل التجارية الشاملة 

التي تصون حقوق الحيازة 

آليات االتصال.	 

عدم نقل حقوق الحيازة أو نقلها فقط عن طريق اتفاقات مع املنتجني املحليني لتوفري اإلنتاج األّويل.	 

وضع منوذج العمل التجاري مع أصحاب حقوق الحيازة املحليني وغريهم من أصحاب املصلحة املحليني.	 

أصحاب حقوق الحيازة املحليون هم مالكو مشاريع األعامل التجارية بصورة جزئية أو كاملة.	 

القوانني التي ترعى العقود.	 
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ومن املهم أال متزج السلطات الحكومية بني مناذج االستثامر الشاملة وجهود املستثمرين يف مجال املسؤولية االجتامعية املؤسسية. ففي 

منوذج االستثامر الشامل، تنخرط املجتمعات املحلية يف أنشطة األعامل التجارية األساسية بدالً من املشاركة يف جهد جانبي أو مبادرة تكميلية 

االجتامعية  املسؤولية  األرايض يف جهود  من  واسعة  يستحوذ عىل مساحات  مستثمر  ينخرط  أن  املثال، ميكن  سبيل  مستثمرة. وعىل  لرشكة 

املؤسسية عن طريق استشارة املجتمعات املحيطة بشأن مشاريع التنمية املحلية من قبيل توفري الخدمات الصحية أو املدارس. ويدمج منوذج 

االستثامر الشامل أصحاب املصلحة املحليني يف األعامل التجارية الرئيسية، للحّد من نقل حقوق الحيازة بشكل جزيئ عب عقد اتفاقات رشاكة 

أو إبرام عقود إمداد مثالً، تسمح ألصحاب املصلحة املحليني بأن يكونوا رشكاء يف تحقيق أهداف األعامل التجارية األساسية. وهذا ال يعني أنّه 

يتعنّي عىل السلطات الحكومية أال تشّجع جهود املسؤولية االجتامعية املؤسسية، بل أن تفهم االختالفات عند تحديد مناذج االستثامر التي تعود 

بأكب املنافع، بالنظر إىل سياق البلد واحتياجات أصحاب املصلحة املحليني وقدراتهم.   

الضامنات لحامية حقوق الحيازة من التهديدات املتأتية عن االستثامرات 

تحّدد الخطوط التوجيهية مجموعة من الضامنات حني ميكن لالستثامرات أن تفيض إىل معامالت واسعة النطاق لحقوق الحيازة من خالل 

عمليات كبى الستحواذ األرايض بغرض اإلنتاج الزراعي:

ينبغي أن تكون املعامالت املتعلّقة بحقوق الحيازة شفافة، ومتوامئة مع السياسات القطاعية الوطنية ذات الصلة، ومتّسقة مع أهداف 	 

النمو االجتامعي واالقتصادي والتنمية املستدامة من خالل الرتكيز عىل أصحاب الحيازات الصغرية )الفقرة 3-12(.

يجب وضع قواعد شفافة حول حجم معامالت حقوق الحيازة الُمجازة ونطاقها وطبيعتها، عىل نحو تشاوري وتشاريك، وال بد من تحديد 	 

املعامالت التي تعتب واسعة النطاق يف السياق الوطني لكّل بلد )الفقرة 5-12(.  

املوافقة عىل 	  بها، وتنظيم كيفية  الحيازة. وتشمل األمثلة وضع سقف ملعامالت األرايض املسموح  ينبغي إدخال تدابري لحامية حقوق 

التحويالت التي تتجاوز مستوى معيّناً، من قبيل املوافقة البملانية )الفقرة 6-12(. 

ينبغي تحديد الظروف التي تشّجع االستثامر املسؤول، وال بد من وضع سياسات وقوانني لتشجيع هذا النوع من االستثامر. ويجب أن 	 

االستثامر  الوطني وقوانني  القانوين  االتفاق، مبا ميتثل لإلطار  االستثامر حقوق وواجبات األطراف يف  اتفاقات  بأن تحّدد  القوانني  تقيض 

املحلية )الفقرة 8-12(. 
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حني تتّم معاينة استثامرات تنطوي عىل معامالت واسعة النطاق يف مجال حقوق الحيازة، ال بد من إجراء تقييم مستقل لآلثار املحتملة 	 

عىل حقوق الحيازة واألمن الغذايئ والسبل املعيشية والبيئة. وينبغي تحديد حقوق ومطالبات الحيازة املرشوعة القامئة، مبا يف ذلك الحيازة 

العرفية وغري الرسمية، بصورة منهجية وحيادية )الفقرة 10-12(. 

يجب إرشاك جميع األطراف يف املفاوضات وتزويدهم مبعلومات شاملة، وينبغي أن تكون االتفاقات موثّقة ومفهومة بالنسبة إىل جميع 	 

األشخاص املتأثرين )الفقرة 11-12(. 

يتعنّي عىل املهنيني، عند تقديم خدمات للدولة واملستثمرين وأصحاب حقوق الحيازة، أن يولوا العناية الواجبة برصف النظر عاّم إذا كان 	 

ذلك مطلوباً بالتحديد )الفقرة 13-12(. 

إلنفاذ 	  تصحيحية  إجراءات  الدول  تتخذ  أن  وينبغي  الحيازة،  لحقوق  النطاق  واسعة  معامالت  عىل  تنطوي  التي  االتفاقات  رصد  يجب 

االتفاقات وحامية حقوق الحيازة عند الحاجة )الفقرة 14-12(. 

ضامن مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين 

تعتمد األولويات واملبادئ، واالسرتاتيجيات والسياسات والقوانني التي تشملها إىل حّد كبري عىل من كان مشاركاً يف تحديدها والتفاوض بشأنها. 

وكلام كانت العملية أشمل، كلام زاد احتامل بأن متثّل االسرتاتيجية والسياسات والقوانني إلخ. املتأتية عنها املصالح املتباينة لجميع أصحاب الشأن 

املنخرطني يف حوكمة الحيازة واالستثامر يف الزراعة ونظم األغذية أو املتأثرين بها. ومن املهم بوجه خاص أن تُشمل املجموعات املهّمشة أو 

املعرّضة للمخاطر تقليدياً، من قبيل النساء والشباب. وغالباً ما تفتقر هذه املجموعات إىل صوت ميثّلها يف اتخاذ القرار وميكن أن تتكّون من 

األشخاص الذين هم أكرث تأثراً بهذه القرارات يف تلك املجاالت. وميكن تعزيز العملية الشاملة واملنصفة لصنع السياسات من خالل: 

إبالغ الرأي العام قبل بدء عملية صنع السياسات من خالل إذكاء التوعية وتنمية القدرات حيث يتّم إطالع أصحاب املصلحة املحليني عىل 	 

الخيارات املختلفة لالستثامر الزراعي ومخاطر ومنافع كّل منها؛ 

إرشاك ممثيل سائر مجموعات أصحاب املصلحة والحرص عىل إطالعهم عىل عملية صنع السياسات؛ 	 

إرشاك املمثلني منذ بدء املناقشات لضامن إدماج شواغلهم وتوصياتهم يف السياسات؛ 	 

إنشاء منابر أو منتديات متعددة أصحاب املصلحة للتحاور عىل املستوى املحيل واإلقليمي والوطني؛ 	 

بحث التوصيات الصادرة عن هذه املنتديات عند صياغة السياسات؛ 	 

استعراض مرشوع السياسات مع سائر مجموعات أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ 	 

استعراض السياسات األخرى ذات الصلة واقرتاح تغيريات لضامن اتساق السياسات؛ 	 

عرض السياسات النهائية للحصول عىل موافقة أجهزة اتخاذ القرار الحكومية.	 
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تعزيز الشفافية

املحايدة  القرارات  اتخاذ  القرار، وضامن  الشفافية، ومساءلة صانعي  زيادة  الفساد، ال سيام من خالل  منع  إىل  تسعى  أن  الدول   يتعنّي عىل 

بدون مواربة. 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 10-5 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

يتعنّي عىل الدول والجهات الفاعلة من غري الدول أن تلتزم باملعايري األخالقية السارية. وينبغي أن تعلن عن تنفيذ تلك املعايري يف عمل األسواق، 

وأن ترصدها، بهدف مكافحة الفساد، وخاصة من خالل اإلفصاح العلني. 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 11-7 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

يف اإلدارة العامة، يعني مصطلح "الشفافية" العمل بشكل نزيه وعلني ويسهل فهمه أو الوصول إليه. والشفافية يف سياق االستثامر الزراعي ال 

تعني إفصاح الحكومة عن معلومات متعلّقة باالستثامرات أمام الرأي العام فحسب، بل حصول األشخاص املتأثرين أو الذين قد يتأثرون جراء هذه 

االستثامرات عىل معلومات شاملة وإمكانهم املشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة باالستثامرات أيضاً. كام مُيّكن اإلفصاح الشفاف عن املعلومات 

أصحاب املصلحة من الطعن بالقرارات التي اتخذت من دون موافقتهم. 

تتناول مبادئ االستثامر املسؤول يف الزراعة ونظم األغذية الشفافية يف املبدئني 9 و10. وتدعو يف املبدأ 9 إىل "إدراج هياكل للحوكمة 	 

وعمليات وآليات للتظلّم تتسم بالشمول والشفافية"، وتحديداً من خالل:

تبادل املعلومات املتصلة باالستثامر يف جميع مراحل دورة االستثامر؛  -

تعزيز إمكانية النفاذ إىل آليات شفافة وفّعالة للوساطة والتظلّم وتسوية النزاعات، ال سيّام لألشخاص املهّمشني واألكرث تعرّضاً للمخاطر. -

ويتناول املبدأ 10 "تطبيق آليات تتيح أعامل تقييم مستقلة وشفافة لآلثار املحتملة وترشك سائر مجموعات أصحاب املصلحة 

ذوي الصلة، ال سيّام األكرث تعرّضاً للمخاطر".

وتقتيض الخطوط التوجيهية للمؤسسات املتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )منظمة التعاون 	 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2008( اإلفصاح عن معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب بشأن جميع املسائل املادية املتعلّقة بأنشطة 

املؤسسات املتعددة الجنسيات وهيكلها ووضعها املايل وأدائها وملكيتها وحوكمتها. وينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات بالنسة إىل املؤسسة 

ككّل، وكذلك يف ما يخص أنشطة تجارية أو مناطق جغرافية محددة حسب املقتىض. 

وتتضّمن معايري األداء الخاصة باملؤسسة املالية الدولية رشوطاً محّددة للشفافية عىل مستوى املشاريع، تحّدد وفقاً لحجم املرشوع وأهميته. 	 

وعىل سبيل املثال، تتطلّب سياسات املؤسسة املالية الدولية بشأن الحصول عىل املعلومات أن تفصح املشاريع التي تعنى بصناعات 

االستخراج عن عقودها. 

الدولية  واملعاهدات  الوطنية،  والقوانني  اإلدارية،  واإلجراءات  الدستورية،  الناحية  من  القانونية  العمليات  مبادئ  عادة  وتقتيض 

عن  اإلفصاح  يف  سيّام  ال  الشفافية،  درجات  أعىل  االستثامر  سلطات  تتوّخى  أن  الفساد  مكافحة  وقوانني  االستثامر،  ترعى  التي 

تطبيق  االستثامر  سلطات  عىل  يتعنّي  وقد  والتصويب.  العامة  املشاركة  إتاحة  ويف  واملنجزة،  املقرتحة  االستثامرات  بشأن  املعلومات 

عىل  تطبيقها  ميكن  واضحة  شفافية  معايري  القامئة  القواعد  توفّر  ال  حيث  الحاالت  يف  بالشفافية،  االلتزام  لضامن  مخصصة  تدابري 

 اإلطار 5:

الصكوك واملؤسسات املالية 

الدولية التي تشّجع 

مشاريع االستثامر الشفافة
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اإلفصاح  منها  تتطلّب  التي  املؤسسية  الحوكمة  ملعايري  الخاص  القطاع  رشكات  وتخضع  أراٍض.  عىل  تنطوي  التي  الزراعية  االستثامرات 

الدقيقة  املعلومات  إدارة  من  بد  وال  والفساد.  الرشوة  تحظر  التي  والدولية  الوطنية  القوانني  من  وملجموعة  التجارية،  أنشطتها  عن 

 Darby،( واملشاركة  والتقييم  للتحليل  الكايف  الوقت  ومتنحهم  إليها،  الوصول  الصلة  ذوي  املصلحة  ألصحاب  تتيح  بطرق  ونرشها 

ذلك.  وكيفية  تشاطرها  ينبغي  التي  املعلومات  ألنواع  أمثلة   3 الجدول  ويعرض   .)2010

اإلطار الزمنيالجهات املتلقيةالجهات املزّودةنوع املعلومات

متواترالرأي العامالحكومةاألهداف اإلمنائية – الخطط واالسرتاتيجيات والسياسات

وقت التسجيلالرأي العامالحكومة تسجيل نية االستثامر

الرأي العام، ال سيّام أصحاب املستثمر خطط االستثامر
املصلحة املتأثّرون املحتملون 

 قبل املشاورة، مع تقديم تحيينات عىل امتداد 
عملية التشاور

قبل توقيع اتفاق االستثامرالرأي العامالحكومة واملستثمرونتقييم اآلثار

اتفاقات االستثامري – مذكرات التفاهم، إلخ. – التي قد 
يكون لها آثار ملحوظة عىل حقوق الحيازة

األطراف يف االتفاق، بتيسري من 
الحكومة 

أصحاب املصلحة املتأثّرون 
املحتملون

قبل املفاوضات وخاللها

عىل امتداد مراحل االستثامرالرأي العاماملستثمر والحكومةأعامل املراجعة واإلبالغ

 الجدول 3:

تبادل املعلومات 

لضامن  نواياها،  عن  شاملة  معلومات  توفري  املتعاقدة  األطراف  جميع  من  الشفافية  تستدعي  لالستثامر،  معاملة  أية  ويف 

عليها. واطالعهم  املفاوضات  يف  الصلة  ذوي  األشخاص  جميع  انخراط 

وأهدافها  اسرتاتيجياتها  عن  اإلفصاح  طريق  عن  الشفافية  تيسري  والوطنية  واإلقليمية  املحلية  الحكومية  السلطات  وتتوىّل 

واملوارد  األرايض  تستخدم  التي  تلك  فيها  مبا  الزراعية  االستثامرات  بتشجيع  املتعلّقة  والطويلة  واملتوسطة  القصرية  لآلجال  وسياساتها 

استخدام  بشأن  والسياسات  واالسرتاتيجيات  الخطط  جميع  أّن  هذه  الشفافية  وتعني  ورصدها.  عليها  واملوافقة  بها،  املرتبطة 

الستخدام  والتشاركية  الشفافة  الخطط  وتساعد  بسهولة.  إليها  النفاذ  ويتاح  وتعلن  تشاريك،  نحو  عىل  توضع  والتنمية  األرايض 

املرشوعة.  الحيازة  حقوق  أصحاب  سائر  ومصالح  واحتياجات  الحيازة،  حقوق  احرتام  عىل ضامن  األرايض 

أوجه  مبعالجة  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  عمليات  يف  الشفافية  لتعزيز  الرئيسية  األسباب  أحد  ويتمثّل 

تتاح  املعلومات حني  االتساق يف  انعدام  ويبز  الكفاءة.  انتهاكات وقصور يف  إىل  تؤدي  أن  التي ميكن  املعلومات  االتساق يف  انعدام 

عىل  تنطوي  التي  الزراعية  االستثامرات  عىل  متعددة  تبعات  لها  ويكون  مختلفة.  فاعلة  لجهات  املعلومات  من  متباينة  كميات 

السلبية  اآلثار  أو  اإلمنائية  األهداف  عىل  االستثامر  أنشطة  مفاعيل  عن  كاملة  معلومات  الحكومية  السلطات  متلك  ال  وقد  أراض. 
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القيمة  أو  املستثمرين،  خطط  أو  الحكومية  الخطط  عن  معلومات  إىل  املحلية  املجتمعات  تفتقر  وقد  املجتمعات.  عىل  للمعامالت 

واألهداف  الخطط  بشأن  معلومات  إىل  املستثمرون  يفتقر  وقد  لالستثامرات.  املستقبلية  االنعكاسات  أو  للمعامالت،  االقتصادية 

تجارب  أو  املحلية  الثقافية  للمعايري  مدركني  غري  األجانب  املستثمرون  عادة  ويكون  االستثامر.  ملشاريع  الصحيح  التقدير  أو  الحكومية، 

املحيل.  السياق  يف  السابقة  االستثامر 

التي  العديد من املسائل  الحكومية يف توفري معلومات بشأن  السلطات  انعدام االتساق يف املعلومات، قد ترغب  الحّد من  وبهدف 

القوانني  التي تصدر عنها لتشجيع االستثامر. وتشمل األمثلة معلومات حول قوانني ذات صلة، ال سيّام  الدليل يف املواد  نوقشت يف هذا 

ورصدها.  االستثامرات  عىل  املوافقة  وإجراءات  اإلدارية  لإلجراءات  وتفسريات  منها،  التحقق  السهل  من  يكون  ال  قد  التي  العرفية 

مصطلحات  واستخدمت  بعضاً  بعضها  األطراف  كافة  فهمت  حال  يف  إالّ  للمعلومات  الشفاف  والتبادل  الفّعال  الحوار  ويستحيل 

الخطط  يف  تدمج  وأن  االستثامر،  دورة  امتداد  عىل  املتبادل  والتعلّم  هذه  املعلومات  تبادل  عملية  تستمر  أن  وينبغي  مشرتكة. 

حّد  إىل  املعلومات  تبادل  أساليب  وتختلف  السواء.  عىل  املحليني  املصلحة  وأصحاب  املستثمرين  بني  املوقّعة  واالتفاقات  االستشارية 

أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي  أعرض.  جمهور  إىل  للوصول  فعالية  األكرث  السبيل  أساليب  عّدة  من  مزيج  يكون  أن  وميكن  كبري، 

أصحاب  مع  بفعالية  التواصل  كيفية  حول  مبعلومات  املستثمرين  تفيد  وأن  الوطنية،  سياقاتها  يف  األفضل  األساليب  بشأن  القرار  تتخذ 

وتصاميمهم  خططهم  وتعديل  املحليني  املصلحة  أصحاب  من  املعلومات  جمع  املستثمرين  إىل  يُطلب  أن  وينبغي  املحليني.  املصلحة 

املحيل.  السياق  بخصوص  تعلّموه  ما  حسب  االستثامرية 

استخدام لغة ومنوذج يستطيع الطرف اآلخر فهمهام. 	 

نرش املعلومات يف أماكن عامة. 	 

تعميم املعلومات عب الراديو أو الفيديو. 	 

إنشاء موقع إلكرتوين. 	 

تبادل املعلومات يف االجتامعات أو ورش العمل. 	 

 اإلطار 6:

أساليب نرش املعلومات 

يف  الحكومية  السلطات  مع  املحليني  املصلحة  أصحاب  بانخراط  إنصافاً  أكرث  نحو  عىل  املعلومات  تبادل  تيسري  طرق  إحدى  وتتمثّل 

يف  مفيدة  أدوات  املجتمعية  البوتوكوالت  وتعتب  مجالهم.  يف  بها  سريّحبون  التي  االستثامر  أنواع  وتحديد  االستثامرات  تخطيط  جهود 

إىل  الساعني  املستثمرين  عىل  يتعنّي  الذي  السلوك  بشأن  التوجيهات  وتوفري  توقّعاتها،  ووصف  للمجتمعات،  الحيازة  حقوق  تحديد 

املعلومات  هذه  تكون  أن  وميكن  انتهاجه.  منها  االستخراج  أو  إشغالها  أو  الطبيعية  املوارد  من  غريها  أو  املجتمعية  األرايض  استخدام 

قبل  "املحظورة"  املجاالت  تاليف  عىل  وتصميمها  االستثامرات  تخطيط  يف  املنخرطني  واملستثمرين  الحكومات  مساعدة  يف  جداً  مفيدة 

التي  والجهات  املشاورات،  موقع  إىل  بالنسبة  واضحة  تفضيالت  للمجتمع  يكون  قد  املثال،  سبيل  وعىل  التشاور.  مرحلة  يبلغوا  أن 

ستحفظ.  التي  والسجالت  للمشاركة،  دعوتها  ستتم 

األولويات  أيضاً  تعّدد  أن  وميكن  املضيفة.  املجتمعات  لدى  املقبولة  االستثامر  إجراءات  تحّدد  وثائق  املجتمعية  البوتوكوالت 

تتاح  الوثائق،  هذه  أعّدت  ومتى  الطبيعية.  املوارد  وموقع  األرايض،  استخدام  وأمناط  اإلقليمية،  والحدود  للمجتمع،  اإلمنائية 

بروتوكول  إلعداد  خارجي  ميرّس  دعم  املجتمعات  معظم  وتطلب  مجتمعية.  أراٍض  عىل  االستثامر  عن  تبحث  التي  للرشكات 

بروتوكوالت  وضع  عىل  قادرة  تكون  قد  كاٍف،  نحو  عىل  باملوارد  ومزّودة  منظمة  املجتمعات  كانت  حال  يف  ولكن  مجتمعي. 

العملية.  يف  املحتملون  املستثمرون  ينخرط  أال  يجب  املصالح،  يف  التضارب  حاالت  ولتفادي  لنفسها.  مجتمعية 

 اإلطار 7:

الربوتوكوالت املجتمعية  

 .DENG، 2012 :املصدر



صون حقوق الحيازة يف سياق االستثامر الزراعي26

املستثمرين توفري معلومات  الشفافية. ويتعنّي عىل  املستثمر والدولة عىل  أن يحافظ كّل من  باالستثامر، ال بد من  القيام  وعند 

حول االمتثال للعقود واآلثار وأيّة تدابري تتخذ أو تقّرر من أجل التخفيف من وطأة اآلثار السلبية. ويجب أن تبقي السلطات الحكومية 

املستثمرين عىل بيّنة من القوانني والتوقّعات والتغيريات يف السياسات والرسوم واإلجراءات وغريها من املعلومات ذات الصلة.

تحديد األدوار واملسؤوليات املتصلة بالحيازة

من  قدر  بأكرب  الناس  إىل  الخدمات  تقديم  تستطيع  التي  الحكم  مستويات  إىل  باملسؤوليات  تعهد  أن  الدول  عىل  يتعنّي 

ينبغي  والغابات. كام  األسامك  األرايض ومصايد  بحيازة  املعنية  الوكاالت  أدوار ومسؤوليات  بوضوح  تحدد  أن  وعليها  الفعالية. 

تعتمد  التي  املجتمعات  من  وغريها  األصلية  والشعوب  املحلية  الحكومات  ومع  التنفيذ،  وكاالت  بني  التنسيق  الدول  تضمن  أن 

عرفية.  حيازة  نظم 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 5-6 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

من  مسؤولياتها  تنفيذ  يف  الحكومية  السلطات  لدعم  املوارد  وتخصيص  املعيّنة  واملسؤوليات  األدوار  تحديد  مبكان  األهمية  من 

الزراعي.  االستثامر  سياق  يف  الحيازة  حقوق  أجل صون 

استثامرات  عىل  املوافقة  إىل  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  عملية  يف  األدوار  وضوح  عدم  يؤدي  ما  وغالباً 

يف  تكون  ولكن  الترشيعات،  خالل  من  عادة  واملسؤوليات  األدوار  وتُعهد  الحيازة.  حقوق  تصون  أو  اإلمنائية  األهداف  تدعم  ال 

وقد  عليها،  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  عمليات  يف  املختلفة  الخطوات  عن  مسؤولة  متعددة  مبارشة  وزارات  األحيان  أغلب 

يف  الواردة  األمثلة  وتبز  البلد.  حسب  املرتابطة  ومسؤولياتها  املعنية  الوزارات  وتختلف  بينها.  ما  يف  فّعالة  بصورة  تتواصل  ال 

االتساق.  لضامن  وتحديدها  األدوار  تنسيق  أهمية   4 الجدول 



27 توجيهات عملية

السلطة الحكومية

يض
ألرا

م ا
دا

تخ
اس

ط 
رائ

 خ
سم

ر

يض
ألرا

م ا
قيي

ت

يل
ص

حا
امل

م 
قيي

ت

امر
ستث

اال
ض 

غرا
 أل

ية
لو

ألو
ت ا

ذا
ت 

اال
ملج

 وا
يل

ص
حا

امل
د 

دي
تح

ت
ورا

شا
لم

ري ل
عاي

 م
ضع

و

يض
ألرا

ة ا
از

حي
ق 

قو
 ح

يل
سج

ت

ار
آلث

م ا
قيي

 لت
ية

اس
ألس

ت ا
انا

لبي
 وا

يري
عا

امل
ع 

ض
و

ية
يع

طب
 ال

رد
ملوا

 با
صة

خا
ص 

خي
ترا

ح 
من

ها
نح

وم
ة 

يبي
رض

 ال
فز

حوا
 ال

يد
حد

ت

لة
ام

ش
 ال

امر
ستث

اال
ت 

اقا
تف

ىل ا
 ع

قة
واف

امل
ع/

قي
تو

 وزارة الزراعة 
واألمن الغزايئ

.....

.....وزارة األرايض

...وزارة البيئة 

..وزارة املياه

...وزارة التجارة واالستثامر

..وزارة املالية

...وزارة الشؤون الريفية

تشري الخانات املظلّلة إىل املجاالت التي تضطلع فيها الوزارة بدور ما.

املثال، سيكون  الحكومية. فعىل سبيل  السلطات  بني  األكب  التنسيق  تستفيد من  أن   4 الجدول  املبيّنة يف  العمليات  العديد من  من شأن 

عادة عىل  تجري  املختلفة  الرصد  أنشطة  ولكن  اآلثار،  رصد  هامة عىل  انعكاسات  اآلثار  لتقييم  تحّدد  التي  األساسية  والبيانات  للمعايري 

والتغذية.  الغذايئ  األمن  عىل  اآلثار  رصد  الزراعية  والسلطة  البيئية،  اآلثار  رصد  البيئية  السلطة  تتوىّل  حيث  الوزارات،  من  مجموعة  يد 

لوضع  أفضل  ومعلومات  املستثمرين  امتثال  لقياس  أدقة  أكرث  معلامت  ورصدها  اآلثار  تقييم  يف  املطلوبة  املعلومات  تعميم  وسيوفّر 

اآلثار.  معالجة  أجل  من  التدابري  أو  السياسات 

 الجدول 4:

 السلطات الحكومية

وأدوارها املحتملة 
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يساعد  أن  باالستثامر  املتصلة  العمليات  يف  منخرطة  حكومية  سلطات  من  مكّونة  دولية  وزارة  عمل  مجموعة  لتشكيل  وميكن 

بالتايل  يعّزز  ما  السياساتية،  واألهداف  األولويات  ملناقشة  منتدى  نفسه  الوقت  يف  يوفّر  وأن  واملسؤوليات،  األدوار  تنسيق  عىل 

يتّم: أن  املهم  من  عملها،  وطرائق  أهدافها  وتحديد  دولية  وزارية  عمل  مجموعة  تشكيل  وعند  االتساق. 

تحديد الوزارات ذات الصلة واألدوار واملسؤوليات املوكلة إليها؛	 

تحديد جهات االتصال لتشجيع االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها يف كّل وزارة/وكالة، وتعيني وزارة/وكالة لقيادة الجهود؛	 

تحديد املجاالت املحتملة للتداخل أو التضارب بني أدوار الوزارات ومسؤولياتها؛	 

وضع أساليب ملعالجة أوجه التداخل أو التضارب هذه وتعزيز مواضع التآزر؛	 

إعداد معلومات سهلة االستخدام للمستثمرين واملجتمع املدين بشأن األدوار واملسؤوليات املنوطة مبختلف السلطات الحكومية املعنية 	 

بتشجيع االستثامرات واملوافقة عليها ورصدها؛ 

تحديد هيكل مؤسيس إلدارة التنسيق، وتخصيص امليزانية لوقت املوظّفني والشؤون اللوجستية؛ 	 

تحديد العمليات إلدماج املالحظات الواردة من املستثمرين واملجتمع املدين حسب الحاجة. 	 

عليها  واملوافقة  االستثامرات  لتشجيع  متسقة  شاملة  عمليات  عىل  واتّفق  واضح،  نحو  عىل  واملسؤوليات  األدوار  حّددت  ومتى 

بكثري.  أسهل  اإلمنائية  واألهداف  السياساتية  األهداف  ملعالجة  االستثامرات  استهداف  يصبح  ورصدها، 

وضع اسرتاتيجية إلرساء بيئة مشجعة 

تصون  سياسات  إىل  الدعوة  يف  بدور  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية  السلطات  تضطلع 

 )2 االستثامرات؛  من  مزيداً  تجتذب  استثامر  بيئة  إرساء   )1 السواء من خالل:  الشاملة عىل  الوطنية  التنمية  الحيازة وتسهم يف  حقوق 

 .)2008 والتنمية،  للتجارة  املتحدة  األمم  )مؤمتر  التنافسية  وتحسني  و3(  االستثامرات؛  من  املستمدة  املنافع  من  املزيد  ضامن 

وتوفّر  الزراعية  االستثامرات  تشجيع  توّجه  لالستثامر  اسرتاتيجية  يف  ومعالجتها  بالحيازة  املتعلّقة  واملبادئ  األولويات  تحديد  وينبغي 

للسكان.    املرشوعة  الحيازة  حقوق  انتهاك  ملنع  ضامنات  نفسه  الوقت  يف 

أن  املرّجح  من  املثال،  سبيل  وعىل  السياسات.  مضمون  عىل  ما  سياسة  وضع  عملية  تؤثّر  ما  غالباً  السياسات،  صنع  معرض  ويف 

وبالتايل،  عملية وضعها.  منخرطني يف  كانوا  ما  إذا  األغذية  منتجي  الزراعي مصالح صغار  لالستثامر  أو  األرايض  تعكس سياسة الستثامر 

واملبادئ.  التوجيهية  الخطوط  مع  يتّسق  ومبا  وتشاريك  تشاوري  نحو  عىل  الزراعي  االستثامر  اسرتاتيجية  تعّد  أن  ينبغي 

اسرتاتيجيات  تكون  البلدان،  بعض  ففي  وآخر.  بلد  بني  والحيازة  الزراعية  االستثامرات  تغطّي  التي  االسرتاتيجية  تختلف  وقد   

قطاعية  باسرتاتيجيات  األخرى  البلدان  من  عدد  ويحظى  القطاعات.  جميع  عىل  تنطبق  األبعاد  ومتعددة  شاملة  صكوكاً  االستثامر 
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بالزراعة  الخاصة  األولويات  تدمج  أخرى،  بلدان  الزراعية. ويف  للتنمية  اسرتاتيجية  أو  الزراعي  لالستثامر  اسرتاتيجية  قبيل  محّددة؛ من 

الفقر.  من  للحّد  الشاملة  االسرتاتيجية  يف  مثالً  وطنية؛  إمنائية  اسرتاتيجيات  يف  واالستثامر 

تشمل  وقد  األرايض.  وحيازة  الزراعية  االستثامرات  عىل  األخرى  السياسات  آثار  فهم  عىل  االسرتاتيجية  إعداد  يرتكز  أن  وينبغي 

بني  املساواة  أو  والتجارة،  االقتصاد  أو  الريفية،  التنمية  أو  بالزراعة،  أو  أخرى،  باستثامرات  املتعلّقة  تلك  الصلة  ذات  السياسات 

السياسات  تتناول  قد  املثال،  سبيل  وعىل  األرايض.  حيازة  عىل  أثر  السياسات  هذه  لبعض  وسيكون  األرايض.  أو  والشباب،  الجنسني 

عىل  العمل  سياسات  تؤثّر  أن  وميكن  األصول؛  من  وغريها  باألرايض  املتعلّقة  اإلرث  حقوق  وإرشاكهم  الشباب  متكني  إىل  الرامية 

االستثامرات  عىل  أثر  األرايض  حيازة  لسياسات  كذلك  يكون  وقد  املنافع.  تقاسم  واتفاقات  اإليجارات  يف  عنها  املنصوص  الرشوط 

استئجارها.  أو  األرايض  برشاء  القرار  املستثمرين، عىل  يخص  ما  يف  األرايض،  الرضائب عىل  أنظمة  مثالً  تؤثّر  أن  الزراعية؛ حيث ميكن 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  متامسك  نحو  عىل  والسياسات  االسرتاتيجيات  جميع  مساهمة  بضامن  التحديات  أكب  أحد  ويتمثّل 

مليّاً؛  بها  التفّكر  بد من  التي ال  السياساتية،  األهداف  الحيازة املرشوعة. وقد تحصل مساومات بني  الشاملة، مبا يف ذلك صون حقوق 

لها  التي  القامئة  االستثامر  وسياسات  اسرتاتيجيات  تحديد  وينبغي  الذايت.  اإلنتاج  وتدين  العمل  فرص  زيادة  بني  املوازنة  يجب  مثالً، 

التناقضات.  تسوية  ميكن  بحيث  الحيازة  حقوق  عىل  سلبية  آثار 

االسرتاتيجيات  مقابل  يف  السوق  نحو  املوّجهة  االسرتاتيجيات  إىل  السعي  بني  طويل  نزاع  هناك  أّن  يصّور  املثال،  سبيل  وعىل 

الحيازة يف عملية  يدمج صون حقوق  تكميليتني، ال سيّام حني  االسرتاتيجيتان  تكون هاتان  أن  ينبغي  لكن  الفقر.  الحّد من  إىل  الرامية 

السوق  مع  الروابط  وتعّزز  الشاملة  التجارية  األعامل  مناذج  تشّجع  التي  السياسات  وتّوفر  نطاقاً.  األوسع  اإلمنائية  السياسات  صنع 

التنمية.   أهداف  وتحقيق  السياسات  صنع  عملية  يف  يُدرج  أن  الحيازة  لصون  ميكن  كيف  عن  مثاالً 

تتوفّر  فحني  بالحيازة.  الخاصة  واإلجراءات  السياسات  تنقيح  رضورة  عن  االستثامر  اسرتاتيجية  إعداد  عملية  أيضاً  تكشف  وقد 

نظم  عىل  البناء  معرض  يف  الشباب  أو  النساء  بحق  متييزها  وطأة  من  التخفيف  الرضوري  من  يكون  قد  مثالً،  العرفية  للحيازة  نظم 

العرفية  الحيازة  نطاقاً تدمج جوانب من نظم  أوسع  أن يفيض ذلك إىل إصالحات  املجتمعية وتحسينها. وميكن  األرايض  إدارة وتنظيم 

الدليل.  هذا  نطاق  تتجاوز  املسائل  هذه  إمنا  لألرايض،  الرسمي  التنظيم  مع 

ميكنها  حيث  مجاالت  إىل  االستثامرات  توجيه  لضامن  االسرتاتيجية  مع  باالستثامر  صلة  عىل  قانون  أو  سياسة  أي  إدماج  وينبغي 

كانت  إذا  املثال،  سبيل  وعىل  حّد.  أدىن  إىل  السلبية  اآلثار  وتقليل  اإليجابية  اآلثار  ولتعظيم  والتنافسية،  اإلنتاجية  القدرة  زيادة 

إىل  السياسات  تهدف  أن  فينبغي  واألسواق،  الصغرية  الحيازات  أصحاب  بني  الروابط  توطيد  إىل  تسعى  الوطنية  التنمية  اسرتاتيجية 

للمجّهزين  حوافز  وتوفري  حجامً،  األكب  املجّهزين/املشرتين  مع  للتشارك  قدراتهم  وتطوير  املزارعني،  لصغار  الحيازة  حقوق  صون 

الزراعي  االستثامر  سياسات  صياغة  تكون  أن  ويجب  الصغرية.  الحيازات  أصحاب  مع  التشارك  بغية  الحجم  وكبار  متوسطي  والتجار 

العملية تحديات وتتطلّب موارد وقدرات  اإلمنائية. وتطرح هذه  األهداف  السياسات يف  يتّم رصدها لضامن مساهمة  عملية مستمرة 

للتنفيذ.  اإلدارة  حيث  من 

 .5 الفصل  نوقش يف  كام  وذات صلة،  فّعالة  االستثامر  سياسات  بقاء  اآلثار عىل ضامن  ويساعد رصد 
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تختلف القضايا الرئيسية ذات األهمية من بلد إىل آخر حسب التاريخ والسياسة واالقتصاد والجغرافيا والثقافة يف كّل بلد. إالّ أّن العديد من 
املواضيع املتصلة بصنع السياسات يف مجال حوكمة الحيازة واالستثامرات الزراعية تتواتر يف معظم البلدان: 

األمن الغذايئ والتغذية؛	 

حقوق األرايض واستخدام األرايض؛	 

إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها – الغابات، املياه، التنّوع البيولوجي، إلخ.؛	 

البنية التحتية؛	 

الوظائف وحقوق العمل؛	 

الصحة والسالمة؛	 

املساواة بني الجنسني؛ 	 

الشباب؛ 	 

الرتاث الثقايف؛ 	 

التجارة واملالية؛	 

تسوية النزاعات. 	 

وميكن أن يرتكز تصميم اسرتاتيجية تهدف إىل حشد استثامرات تصون حقوق الحيازة وتساهم يف التنمية عىل األسئلة التالية:

ما نوع التنمية الزراعية الذي يجب اتباعها – التنمية عىل نطاق صغري، متوسط أو كبري؟ وما هي أنواع املحاصيل واملناطق التي ينبغي أن 	 
تستهدفها؟

ما هي املوارد القامئة واملنافع النسبية التي ميكن البناء عليها لتحقيق األهداف؟ ما الذي ينقص؟	 

ما هي أدوار االستثامرات الخاصة والعامة؟	 

ما هي الحوافز واألدوات التي تشّجع املستثمرين عىل استخدام أنواع التمويل الخاص التي تسّهل تحقيق األهداف اإلمنائية؟ وكيف ميكن 	 
أن تختلف هذه الحوافز واألدوات عىل مستوى القطاعات أو أنواع الزراعة أو مناذج األعامل التجارية؟

ما هي الخطوات الالزمة لتشجيع أنواع االستثامر املرغوبة؟	 

 .Kharas and McArthur، 2014 ؛Cotula، 2014 :املصادر

وتشمل التحديات أمام تصميم سياسات االستثامر الوطنية: 

إدماج سياسات االستثامر يف اسرتاتيجيات االستثامر عب: 	 

توجيه االستثامرات إىل مجاالت حيث ميكن أن تساعد عىل بناء قدرات إنتاجية وتنافسية دولية؛  -

ضامن االتساق مع املجاالت السياساتية املتعددة يف أهداف التنمية الشاملة؛ -

إدماج أهداف التنمية املستدامة يف سياسات االستثامر من خالل:	 

تعظيم اآلثار اإليجابية لالستثامر وتقليل آثاره السلبية إىل أدىن حّد؛ -

تدعيم السلوك املسؤول للمستثمر؛  -

ضامن صلة سياسات االستثامر وكفاءتها عن طريق:	 

بناء مؤسسات أقوى لتنفيذ سياسات االستثامر؛ -

قياس آثار االستثامرات من حيث التنمية املستدامة.  -
املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2012. 

 اإلطار 8:

القضايا الرئيسية يف عملية 

صنع السياسات
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2-2 توفري أطر قانونية وإدارية داعمة

يجب أن تبادر الدول إىل وضع أُطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات، وإىل 

الحفاظ عليها. وتعتمد هذه األطر عىل إصالحات أوسع نطاقاً يف النظام القانوين والخدمة العامة والسلطات القضائية، وتتلقى الدعم منها. 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 5-1 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

ويجب أن تضمن الدول اعرتاف واحرتام األُطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتعلقة بحوكمة الحيازة، وفقاً للقوانني الوطنية، وحقوق 

الحيازة املرشوعة، مبا يف ذلك حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون؛ وأن تيّس مامرسة حقوق 

األسامك  ومصايد  لألرايض  والبيئية  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  األهمية  األُطر  هذه  تعكس  أن  وينبغي  وتحميها.  وتدعمها  الحيازة، 

والغابات. كذلك، ينبغي أن توفر الدول أطراً غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف االجتامعي واملساواة بني الجنسني. أّما األُطر، فيجب أن تبنّي 

العالقات املتداخلة التي تربط بني األرايض ومصايد األسامك والغابات واستخداماتها، وأن تضع نهجاً متكامالً إلدارتها. 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 5-3 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

جيّدة  إدارية  ونظم  قوانني  وجود  من  بد  وال  املالمئة.  واإلدارية  القانونية  األطر  بدعم  املسؤولة  الزراعية  االستثامرات  تحظى  أن  ينبغي 

البلدان  العادة  أيضاً يف  الحاجة إىل ضامنات تكون  بأمس  التي هي  البلدان  أّن  الحيازة وإنفاذها. غري  العقود وحقوق  للدفاع عن حقوق 

املثال،  سبيل  وعىل  مقدروها.  من  أكب  داعمة  وإدارية  قانونية  أطر  إنشاء  يكون  وقد  القانونية،  والنظم  القوانني  بأضعف  تحظى  التي 

املناطق  يف  مالئم  بشكل  الحيازة  حقوق  تسجيل  يستغرق  فقد  محدودة،  جغرافية  تغطية  ما  بلد  يف  األرايض  تسجيل  لنظام  كان  حال  يف 

عقود.  أو  سنوات  أراض  عن  املستثمرون  فيها  يبحث  التي 

توفري  مع  االستثامرات  تشجيع  والريفية،  الزراعية  التنمية  لتعزيز  الضغوط  تحت  الحكومية،  السلطات  تقّرر  قد  ذلك،  غضون  ويف 

أن  القبيل  هذا  من  قرارات  تتخذ  التي  الحكومات  عىل  ويتعنّي  االعتبار.  يف  القامئة  واإلدارية  القانونية  األطر  مالءمة  عدم  بأخذ  ضامنات 

اسرتاتيجياتها  تكيّف  أن  وينبغي  التوجيهية،  الخطوط  يف  الواردة  املعايري  الحالية  واألنظمة  القوانني  تستويف  ال  حيث  باملواضع  تقّر 

املتطلبات.  هذه  حول  توجيهات  و5  و4   3 الفصول  وتوفّر  لذلك.  وفقاً  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  أجل  من  وعملياتها 

من  بد  وال  املسؤولة.  لالستثامرات  دعامً  أكرث  لجعلها  واإلدارية  القانونية  األطر  تحسني  عملية  تبدأ  أن  أيضاً  الحكومات  عىل  ويتعنّي 

أّن  من  الرغم  وعىل  الحاجة.  تقتيض  حيث  جديدة  ترشيعات  وإدخال  املقبولة،  املعايري  تستويف  ال  التي  واألنظمة  القوانني  تعديل 

القانونية  األطر  لتعديل  متخصصة  مبعارف  عادة  تتمتّع  ال  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  الحكومية  السلطات 

عمليات  بشأن  مفيدة  إرشادات  التوجيهية  الخطوط  وتوفّر  العمل.  هذا  يف  كثب  عن  تنخرط  أن  ينبغي  أنّه  إالّ  بنفسها،  واإلدارية 

دعامً.  أكرث  وإدارية  قانونية  نظم  استحداث 

وتنظيم  الوطنية  والترشيعات  واملشاورات  الدولية  واملعاهدات  للقوانني  املحتملة  االنعكاسات  عن  عامة  نظرة  القسم  هذا  ويوفّر 

الحوكمة  القانوين،  الفني  الدليل  يف  القانونيني  لألخصائيني  مفّصلة  توجيهات  عىل  االطالع  وميكن  واالستثامرات.  الحيازة  عىل  األرايض 

اآلخرين.  القانونية  الخدمات  ومقّدمي  للمحامني  عميل  دليل  والقانون:  للحيازة  املسؤولة 
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االلتزامات الخاصة بقوانني ومعاهدات االستثامر الدولية 

استثامر  اتفاقات  إبرام  ورصدها،  عليها  واملوافقة  أجانب  مستثمرين  تنطوي عىل  التي  االستثامرات  تشجيع  يعني  البلدان،  من  كثري  يف 

أو  إقليمية  استثامر  اتفاقات  يف  األطراف  البلدان  تبارش  أن  وميكن  إقليمية.  تجارة  واتفاقات  ثنائية  معاهدات  ذلك  يف  مبا  دولية، 

كانت  حال  يف  االتفاقات،  هذه  إىل  نسبة  باألرايض  املتصل  الزراعي  باالستثامر  الخاصة  أنشطتها  باستعراض  ثنائية  استثامر  معاهدات 

الزراعية، ميكن  لحامية االستثامرات  بنوداً  أو املعاهدات ال تتضّمن  الزراعة ضمن نطاقها. وإذا كانت االستثامرات  هذه األخرية تشمل 

مبوجبها.    االستثامرات  تتّم  التي  بالرشوط  التحّكم  يف  أكب  بحيّز  تضطلع  أن  للحكومات 

االتفاقات  تستعرض رشوط  أن  الحكومات  عىل  يتعنّي  الزراعية،  االستثامرات  الدولية  املعاهدات  أو  االتفاقات  تغطّي  حني  وحتى 

تطلب  أن  للحكومات  دولية  معاهدة  أو  دويل  اتفاق  يتيح  قد  مثالً،  التوجيهية.  الخطوط  تطبيق  إىل  تفيض  التي  البنود  وتستخدم 

الثنائية  االستثامر  معاهدات  معظم  تسمح  أدىن،  وكحّد  التوجيهية.  الخطوط  متطلبات  ببعض  لاللتزام  أجنبية  استثامرات  دخول 

وعىل  األداء.  رشوط  وتحديد  األجنبية،  امللكية  حدود  ورسم  األجنبية،  االستثامرات  دخول  ترعى  التي  الرشوط  بتنظيم  للحكومات 

النسبة  وتحديد  لألرايض؛  األجانب  املستثمرين  ملكية  عىل  قيود  وضع  للحكومات:  ثنائية  استثامر  معاهدة  تتيح  قد  املثال،  سبيل 

 Picciotto،( القصوى للملكية األجنبية يف االستثامر؛ أو فرض رشوط لألداء من قبيل استحداث فرص عمل أو استخدام اإلنتاج املحيل

املياه.  قبيل  من  الطبيعية  املوارد  إىل  النفاذ  رشوط  تحديد  من  الحكومات  الثنائية  االستثامر  معاهدات  أيضاً  مُتّكن  وقد   .)2011

الواجبة.   والعناية  االستثامر  نية  تسجيل  بشأن   1-4 القسم  يف  أكب  بتفصيل  القضايا  هذه  وتُناقَش 

مع  باالستثامر  الخاصة  اسرتاتيجاتها  مواءمة  عىل  الحكومات  قدرة  من  الدولية  االستثامر  ومعاهدات  اتفاقات  تحّد  قد  حني  ويف 

االتفاقات.  من  العديد  مبوجب  جوهرية  بصالحيات  تحتفظ  الحكومات  بأّن  اإلقرار  مبكان  األهمية  من  أنّه  إالّ  التوجيهية،  الخطوط 

االستثامرات.  عىل  املوافقة  عملية  خالل  الصالحيات  هذه  غالباً  ومتاَرس 

لالستثامرات  كافية  ضامنات  وضع  املهم  من  زراعية،  استثامرات  عىل  الدولية  االستثامر  معاهدات  أو  اتفاقات  تشتمل  وعندما 

الخاصة  واالتفاقات  األرايض،  استئجار  واتفاقات  محليني،  موّردين  مع  العقود  قبيل  من  محّددة،  محلية  استثامر  اتفاقات  إنجاز  قبل 

إمنائية  املساهمة يف أهداف  األرايض، رشيطة  استثامرات يف  تنفيذ  األحيان  أغلب  الحكومات يف  أيضاً مبقدور  واملنافع. وسيكون  باآلثار 

الحرمان من  لتاليف نشوء مشاكل تحكيمية عىل األرض مثل  استثامر،  تنفيذ أي  التدابري يجب أن توضع قبل  أّن هذه  أوسع نطاقاً. غري 

االستثامرات.  عىل  املوافقة  بشأن   4 الفصل  يف  مستفيضة  بصورة  املفاهيم  هذه  وتناقش  واملنصفة.  العادلة  املعاملة 

الخطوط  التوجيهية، ألّن هذه  الخطوط  الواردة يف  االعتبارات  بالعديد من  اإلنسان  وتتصل صكوك دولية وصكوك خاصة بحقوق 

التي  للدول  أّن  إالّ  طوعية،  التوجيهية هي  الخطوط  أّن  من  الرغم  وعىل  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  متسقة  لتكون  ُصّممت 

الجهات  تتمّكن  وقد  وإنفاذها.  االتفاقات  هذه  تطبيق  إزاء  القانونية  االلتزامات  بعض  اإلنسان  حقوق  معاهدات  عىل  صادقت 

االمتثال  من  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  مجال  يف  أنشطتها  عىل  التوجيهية  الخطوط  تطبيق  خالل  من  الفاعلة، 

الدويل.  القانون  مبوجب  التزاماتها  ملتطلبات 

الدول  عىل  يتعنّي  املثال،  سبيل  فعىل  الزراعي.  االستثامر  عىل  الدويل  القانون  يف  تخصصاً  األكرث  املجاالت  بعض  أيضاً  تؤثّر  وقد 

مع  التوجيهية  الخطوط  وتتسق  األصلية.  الشعوب  بحقوق  لاللتزام  خاصة  عناية  تويل  أن  البيولوجي  التنّوع  اتفاقية  عىل  التي صادقت 

هذه.  امللزمة  املعاهدة  واجبات 
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بني  ملحوظ  بشكل  تختلف  أن  ميكن  األحكام  هذه  طبيعة  ولكن  األرايض،  بحيازة  متعلّقة  أحكاماً  الوطنية  الدساتري  تتضّمن  ما  غالباً 

وتعرتف  الخاص،  والقطاع  الدولة  بني  مشرتكة  مبلكية  تسمح  أو  األرايض،  جميع  ملكية  للدولة  مثالً  الدساتري  تتيح  فقد  وآخر.  بلد 

تحديد  يف  مثالً،  الحيازة؛  إىل  مبارشة  غري  إشارات  عادة  الدساتري  يف  وترد  الحيازة.  أشكال  من  قانونياً  شكالً  بوصفها  العرفية  بالحيازة 

وغري  املبارشة  الصلة  أوجه  وتؤثّر  الواجبة.  القانونية  اإلجراءات  ومعايري  الجنسني،  بني  املساواة  قبيل  من  للمواطنني،  األساسية  الحقوق 

األرايض.  حيازة  تنطوي عىل  زراعية  استثامرات  بروز  كيفية  عىل  الدساتري  يف  األرايض  بحيازة  املبارشة 

وأصحاب  الحكومات  لدى  التوعية  إذكاء  عىل  التوجيهية  الخطوط  تساعد  أن  ميكن  دستورية،  إصالحات  إجراء  يف  ينظر  وحني 

مسائل  بشأن  التوجيهية  الخطوط  أحكام  وتوفّر  الدستور.  يف  واضح  بشكل  ترد  مل  التي  املبادئ  بأهمية  يتعلّق  ما  يف  اآلخرين  املصلحة 

الحكومات  بالتايل  يساعد  ما  الدستورية،  املعايري  تتطلبه  أن  أمثلة عام ميكن  األصلية  الشعوب  الجنسني وحقوق  بني  املساواة  قبيل  من 

الدولية.  املعاهدة  التزامات  لتنفيذ  الالزمة  الدستورية  التدابري  أو  اإلصالحات  تحديد  عىل 

بالنسبة  ذلك  يف  مبا  الدستور،  يف  الثغرات  سد  أجل  من  تدابري  تصميم  للمساعدة عىل  التوجيهية  الخطوط  تُستخدم  أن  كام ميكن 

واالتفاقات  األرايض،  استئجار  واتفاقات  املحليني،  املوّردين  مع  العقود  قبيل  من  املحلية،  واألطراف  املستثمرين  بني  االتفاقات  إىل 

وحتى  باألرايض.  صلة  لها  معاملة  أّي  يف  معيشتهّن  وسبل  النساء  حقوق  حامية  إىل  مثالً  الجهود  ه  توجَّ وقد  واملنافع.  باآلثار  الخاصة 

الحكومات  عىل  يتعنّي  فإنّه  الجنسني،  بني  باملساواة  تعرتف  ال  املعاهدات  تطبيق  أو  الدستوري  القانون  ظّل  يف  املامرسات  كانت  إذا 

من  مزيد  عىل  االطالع  وميكن  االستثامرات.  تشجيع  إىل  الرامية  وأنشطتها  اسرتاتيجياتها  يف  الشواغل  هذه  ملعالجة  خطوات  تتخذ  أن 

األرايض  تنظيم  الجنسني،  بني  املساواة  بشأن  الفني  الدليل  يف  الجنسني  بني  باملساواة  الخاصة  االعتبارات  بشأن  املفّصلة  التوجيهات 

األرايض.   حيازة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  مسؤولة  حوكمة  تحقيق  لدعم  فني  دليل  والرجال.  للنساء 

قوانني وأنظمة ولوائح وطنية أخرى

أن  ميكن  التي  املختلفة،  القانونية  األحكام  من  للعديد  ورصدها  عليها  واملوافقة  باألرايض  املتصلة  االستثامرات  تشجيع  أنشطة  تخضع 

مبارش.  غري  أو  مبارش  بشكل  الحيازة  عىل  لتأثريها  وفقاً  تقّسم 

مالكون  يرغب  حني  الزمة  التنظيمية  املوافقة  مثالً  تكون  فقد  باالستثامرات.  مبارشة  بصورة  القانونية  األحكام  بعض  وترتبط 

القيمة؛ أو ميكن وضع سقف معنّي للحجم األقىص للحيازة املسموح  أو  للمنطقة  أجانب يف رشاء أراض زراعية تتجاوز السقف املحّدد 

األرايض.  تركّز  إىل  بالنسبة  املحليني  أو  األجانب  املالكني  عىل  قيود  وضع  بهدف  بها 

ذكرها  عىل  يأِت  مل  إن  أو  حتى  أراٍض  عىل  تنطوي  التي  االستثامرات  عىل  األرايض  لحيازة  القانوين  اإلطار  يؤثّر  أن  املرّجح  ومن 

األرايض  ملكية  ترعى  التي  القوانني  ذلك  يف  مبا  املحاكم،  وقرارات  األساسية  والنظم  القوانني  من  واسعة  مجموعة  تنطبق  وقد  مبارشة. 

أيضاً  وميكن  واملياه.  البيئية،  والحامية  األرايض،  ومصادرة  الزراعية،  واالمتيازات  والزراعة،  والغابات،  األرايض،  وتنظيم  استخدامها،  أو 

طرق  عىل  رشوطاً  املواضيع  من  وغريها  األرسية،  والشؤون  واإلرث،  الجنسني،  بني  واملساواة  العقود،  ترعى  التي  القوانني  تفرض  أن 

االستثامرات.   من خالل  تبادلها  أو  األرايض  استخدام 
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الوارد  االستثامر  أدوات  أنواع  تنّفذ  أن  أيضاً  الحكومات  يتعنّي عىل  الخصوص،  وجه  األرايض عىل  بحيازة  املتعلّقة  القوانني  جانب  وإىل 

القانوين  اإلطار  أحكام  مع  يتطابق  مبا  الحيازة"(  حقوق  تهّدد  ال  التي  الشاملة  االستثامرات  "تحديد  )تحت   1-2 القسم  يف  وصفها 

باملقرضني  الخاصة  والقوانني  التوثيقية،  والبوتوكوالت  التجارية،  والقوانني  العقود،  قانون  يف  محّدد  هو  كام  للبلد،   الشامل 

إلخ.  والدائنني، 

عىل  تنطبق  تقليدية  أو  عرفية  لقوانني  بنظم   – النامية  البلدان  سيّام  ال   – عديدة  بلدان  تحظى  الرسمي،  القانون  إىل  وإضافة 

البلدان،  بعض  ففي  عاملياً؛  ليس  التوّجه  هذا  ولكن  متزايد،  نحو  عىل  العرفية  الحيازة  بنظم  قانونياً  البلدان  وتعرتف  األرايض.  حيازة 

مبر  من  هناك  ليس  الحاالت،  تلك  يف  وحتى  أنّه  غري  الخارج.  من  هم  ملن  واضحة  تكون  ال  وقد  رسمياً  العرفية  بالحيازة  يُعرتَف  ال 

استخدموها  التي  األرايض  من  واملجتمعات  السكان  ترحيل  إىل  الزراعية  االستثامرات  تؤدي  أن  ميكن  حني  العرفية  الحقوق  لتجاهل 

جهود  بذل  إىل  حاجة  تبز  قد  الرسمي،  القانوين  النظام  يف  رصاحًة  العريف  بالقانون  يُعرتف  ال  وحني  معيشتهم.  كسب  أجل  من  عرفياً 

ورصدها.  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  عمليات  يف  الرسمية  غري  أو  العرفية  الحقوق  احرتام  لضامن 

كافة  تحّدد  وأن  القواعد  اتباع  عىل  تحرص  أن  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  معرض  يف  الحكومات،  عىل  ويتعنّي 

نظمها  مالءمة  مدى  تقيّم  أن  للحكومات  وميكن  القائم.  القانوين  اإلطار  يف  القصور  أوجه  تسوية  أو  الثغرات  لسد  الالزمة  التعديالت 

يتعلّق  ما  يف  أوسع  إصالحات  إلجراء  إضافياً  زخامً  يوفّر  قد  ما  التوجيهية،  بالخطوط  مقارنتها  طريق  عن  القامئة  والتنظيمية  القانونية 

االستثامر.  مناخ  تحسني  ذلك  يف  مبا  القانون،  وسيادة  بالحوكمة 

واجتذاب  املوارد  مستخدمي  لحامية  إضافية  تدابري  اعتامد  الحكومات  عىل  يتعنّي  قد  مالمئة،  غري  القامئة  القوانني  تكون  وعندما 

الرضورية.  القانونية  اإلصالحات  استكامل  حني  إىل  نفسه،  الوقت  يف  املصلحة  أصحاب  سائر  عىل  باملنفعة  يعود  الذي  الالزم  االستثامر 

ضامن  أجل  من  قانونية  مشورة  عىل  الحصول  إىل  النوع،  هذا  من  تدابري  إدخال  تتوىّل  التي  الحكومات  تحتاج  األحيان،  أغلب  ويف 

املبادئ  مع  تتّسق  الصياغة،  وحسنة  منصفة  واتفاقات  عقود  بواسطة  القصري  األمد  يف  الكثري  تحقيق  وميكن  الشاملة.  الواجبة  العناية 

عامة  بصورة  واملصالح،  للحقوق  الرصيحة  الحامية  االتفاقات  هذه  تضمن  أن  وينبغي  التوجيهية.  الخطوط  يف  الواردة  واملامرسات 

البيئية(.  الناحية  من  الحساسة  واملناطق  الشعائرية  املواقع  قبيل  )من  السواء  عىل  محّددة  استخدام  ولفئات 

تنظيم األرايض

 5 القسم  أّن  إالّ  عاملياً،  به  معرتف  تحديد  يتوفّر  ال  حني  ويف  وإنفاذها.  األرايض  حيازة  قواعد  تطبيق  طريقة  إىل  األرايض  تنظيم  يشري 

وتنظيم  الرضائب،  وفرض  والتقييم  األرايض(،  تسجيل  )مثالً  الحيازة  حقوق  تسجيل  يشمل  الحيازة(  )تنظيم  التوجيهية  الخطوط  من 

تسوية  إىل  غالباً  ويُنظر  الحيازة.  حقوق  عىل  النزاعات  تسوية  أيضاً   5 القسم  ويغطّي  األرايض؛  تنظيم  نطاق  ضمن  املكاين  التخطيط 

املعنية  الوكاالت  أّن  من  الرغم  عىل  األرايض،  تنظيم  من  جزءاً  ليست  وبالتايل  املحاكم  نظم  اختصاصات  ضمن  من  أنّها  عىل  النزاعات 

حيازة  حقوق  يف  الفصل  أيضاً  األرايض  تنظيم  ويشمل  الفنية.  خباتها  ضمن  من  النزاعات  تسوية  يف  بدور  عادة  تضطلع  باألرايض 

الحقوق.  عىل  تطبّق  التي  الرشوط  أو  والقيود  الحقوق،  وأصحاب  القامئة،  األرايض  حيازة  لحقوق  املرجعي  التحديد  أو  األرايض، 

بالحيازة  املنوطة  والواجبات  بالحقوق  القانوين  االعرتاف  يخص  ما  يف  التحكيم  مسألة  التوجيهية  الخطوط  من   3 القسم  ويعالج 

األرايض.  تنظيم  خدمات  لتقديم  املقبولة  املامرسات  التوجيهية  الخطوط  من   2 القسم  ويعرض  الالزمة.  والضامنات 
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أسواق  عمليات  تدعم  وهي  املرشوعة،  الحيازة  حقوق  ألصحاب  الحيازة  أمن  لضامن  مهمة  األرايض  لتنظيم  الفّعالة  النظم  وتعتب 

تتوىّل  التي  تلك   – األرايض  لتنظيم  الرسمية  السجالت  أّن  إالّ  الحيازة.  حقوق  نقل  خاللها  من  يتّم  التي  األخرى  واآلليات  األرايض 

تحظى  ال  ولكّنها  مرشوعة  تعتب  التي  الحيازة  حقوق  حول  معلومات  عادة  تتضّمن  ال   – باألرايض  املعنية  الحكومية  الوكاالت  تنظيمها 

تتوفّر  ال  وحيث  إليها،  االستثامرات  ه  تُوجَّ التي  الجغرافية  املناطق  إىل  خاصة  عناية  إيالء  من  بد  وال  الرسمي.  القانون  باعرتاف  حالياً 

ممكناً  يكون  ال  قد  املثال،  سبيل  عىل  األرايض،  سجل  يف  العرفية  الحيازة  حقوق  فتسجيل  فيها.  الحيازة  حقوق  بأصحاب  علنية  سجالت 

باب  ومن  للسجالت.  الالزمة  املعلومات  تحّدد  تحكيم  عملية  وإجراء  للحقوق،  القانونية  الصفة  متنح  قانونية  إصالحات  إدخال  قبل 

الرضورية.  والقانونية  السياساتية  اإلصالحات  إجراء  بعد  فقط  ممكناً  الجنسني  بني  متيّز  ال  التي  اإلرث  تطبيق حقوق  يكون  قد  التشابه، 

املتاحة  السجالت  تغطية  نطاق  توسيع  يتّم  حينام  مثل  عديدة،  سنوات  الجوهرية  لإلصالحات  الكامل  التنفيذ  يستغرق  وقد 

الحيازة  حقوق  كذلك  ولتسّجل  العرفية،  الحيازة  ذلك  يف  مبا  قانونياً،  بها  املعرتف  الحيازة  حقوق  من  جديدة  أشكاالً  لتشمل  للجمهور 

ككّل. البلد  مستوى  عىل 

يضمن امللكية وأمن الحيازة 3

يدعم الرضائب عىل األرايض واملمتلكات 3

يضمن أمن االئتامن 3

يطّور أسواق األرايض ويرصدها 3

يحمي أرايض الدولة 3

يحّد من النزاعات عىل األرايض 3

يسّهل إصالح األرايض 3

يحّسن التخطيط الحرضي وتطوير البنية التحتية  3

يدعم اإلدارة البيئية 3

ينتج بيانات إحصائية 3

 اإلطار 9:

خصائص التنظيم الجّيد لألرايض 

 املصدر:

اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة 

لألمم املتحدة، 1996. 

تسجيل حقوق حيازة األرايض

وغري  واضحة  معلومات  العقارية(  املساحات  وتسجيل  األرايض  تسجيل  نظم  )مثل  األرايض  حيازة  تسجيل حقوق  نظم  توفّر  أن  ينبغي 

تتاح املعلومات بشأن  الحيازة حني  ن أمن  التي ترعى ذلك. ويُحسَّ الحيازة لقطع األرايض والرشوط  مبهمة حول هوية أصحاب حقوق 

حق  قصد  غري  عن  ينتهك  بعمل  يقومون  قد  الحيازة  حق  بوجود  يعرفون  ال  الذين  األشخاص  ألّن  بسهولة،  للجميع  الحيازة  حقوق 

أّن  من  الرغم  عىل  الحقوق،  لصاحب  القانونية  الحامية  أشكال  من  شكالً  الحيازة  حقوق  تسجيل  يضمن  العادة،  ويف  هذا.  الحيازة 

آخر.  إىل  بلد  من  تختلف  وبالتايل  القانوين،  اإلطار  عىل  تعتمد  القانونية  الحامية  طبيعة 

التوجيهية  الخطوط  وتلحظ  تحكيم.  عملية  خالل  من  وإثباتها  تحديدها  إىل  عادة  يصار  الحيازة،  حقوق  تسجيل  إمكانية  وقبل 

وفقاً  حدة،  منطقة عىل  كّل  مسح  عب  التقّدم  من خالل  الحيازة  لحقوق  القانوين  االعرتاف  توفري  يف  منهجياً  التحكيم  يكون  أن  وجوب 

وأصحاب  الحيازة  لحقوق  األّول"  "التسجيل  أنّه  عىل  التحكيم  عملية  ييل  الذي  التسجيل  إىل  ويشار   .)4-7 )الفقرة  الوطنية  لألولويات 

بها.  املتصلة  األرض  وقطع  الصلة  ذوي  الحقوق 
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الحرضية  املراكز  يف  العقارية  املساحات  وتسجيل  األرايض  تسجيل  خدمات  بتوفّر  البلدان  بعض  يف  الصعوبات  إحدى  وتتمثّل 

يف  متاحة  الحيازة  حقوق  تكون سجالت  ال  قد  لذلك،  ونتيجة  الريفية.  املناطق  يف  وجدت  إن  محدودة  تغطية  وبتوفّر  فقط،  الرئيسية 

تسجيل  ملنع  الواجبة  الحيطة  أخذ  رضورة  التوجيهية  الخطوط  وتلحظ  االستثامر.  ألغراض  األرايض  عن  البحث  يتّم  حيث  املناطق 

مهامً  برّمته جزءاً  البلد  لتغطّي  األرايض  توسيع رقعة خدمات تسجيل  يعتب  وبالتايل،   .)2-17 )الفقرة  مناطق كهذه  متنافسة يف  حقوق 

متييز عىل  دون  من  معلومات  والحصول عىل  به/بها  الخاصة  الحيازة  تسجيل حقوق  من  فرد  كّل  متّكن  إىل ضامن  الرامية  الجهود  من 

أي أساس كان. 

تحديد  من  املحتمل  املستثمر  األرايض عب متكني  أسواق  العقارية  املساحات  وتسجيل  األرايض  تسجيل  نظم  املعلومات يف  وتدعم 

يف  املعامالت  من  غريه  أو  البيع  طريق  عن  الحيازة  نقل حقوق  عمليات  تسجيل  وينبغي  بسهولة.  األرض  الحيازة عىل  أصحاب حقوق 

الحظوا  ما  إذا  املعامالت  الجدد  الحيازة  حقوق  أصحاب  يسّجل  أن  املرّجح  غري  من  ولكن  العقارية،  واملساحات  األرايض  تسجيل  نظم 

الحال  بطبيعة  وتُهدر  قدمية،  السجالت  يف  املعلومات  تصبح  ما  الحاالت، رسعان  هذه  ويف  املنافع.  حجم  يفوق  بذلك  القيام  عبء  أّن 

األولية.   والتسجيل  التحكيم  عمليات  يف  االستثامرات 

التخطيط املكاين املنظّم

بها(  املرتبطة  األخرى  والهياكل  املباين  )مبا يف ذلك  األرايض  تُستخدم  قد  تحقيقها  التي يف سبيل  الغايات  املنظّم  املكاين  التخطيط  يحّدد 

األرايض  استخدام  عىل  السكان  قدرة  من  متواترة  بصورة  األرايض  استخدام  تنظيم  ويحّد  تستخدم.  ال  أو  الطبيعية  املوارد  من  وغريها 

من  مساحة  الستخدام  املتنافسة  الطلبات  من  العديد  هناك  العادة،  ويف  الحيازة.  حقوق  عىل  رشوطاً  يضع  وبالتايل  معيّنة،  بأشكال 

املكاين  التخطيط  ويهدف  املثال.  سبيل  عىل  والنقل،  والرتفيه  والصناعة،  والتجارة  واإلسكان،  البيئة،  وحامية  الزراعة،  بغرض  األرض، 

قانونياً،  امللزمة  األرايض  استخدامات  املكاين  التخطيط  يحّدد  منّسقة. وحني  بصورة  وتسويتها  املتنافسة  الطلبات  إدارة هذه  إىل  املنظّم 

بيئية، ال ميكن  أنّها منطقة حامية  تّم مثالً تصنيف قطعة أرض عامة عىل  ما  فإذا  الريفية.  التنمية  لتوجيه  أداة مفيدة  أن يشّكل  ميكن 

القيام  ينبغي  أين  لتحديد  املنظّم  املكاين  التخطيط  يُستخدم  أن  ميكن  وبالتايل،  الزراعي.  لالستخدام  منها  أجزاء  أو  األرض  تخصيص 

وإنفاذها.  للخطط  االمتثال  التخطيط  وكاالت  ترصد  أن  ويجب  واضحة.  بصورة  ذلك،  يصح  ال  وأين  زراعي  باستثامر 

أولويات  تعكس  أنّها  لضامن  املقرتحات  الستعراض  الوقت  تتيح  حيث  وتشاركية،  تشارورية  التخطيط  عملية  تكون  أن  وينبغي   

خطط  تحيني  ويجب  املجتمع.  يف  القطاعات  لبعض  إضايف  دعم  توفري  املشاركة  هذه  تيسري  يقتيض  وقد  ومصالحها.  املجتمعات 

إطار  االختصاصات  ولبعض  االعتبار.  يف  التغيريات  من  غريها  أو  السكانية  التغيريات  أخذ  بغرض  منتظم  نحو  عىل  األرايض  استخدام 

األقل.  عىل  سنوات  كّل عرش  قبيل  من  األرايض،  استخدام  لتحيني خطط  ثابت  زمني 

املوافقة  عقب  تنشأ  التي  الجديدة  للفرص  لالستجابة  املرونة  من  يكفي  مبا  األرايض  استخدام  تخطيط  إطار  يتّسم  أن  ويجب   

االستخدام  إىل  الزراعي  االستخدام  من  لألرايض–  املنظّم  االستخدام  تغيري  طلبات  وتعتب  التايل.  التحيني  موعد  وقبل  الخطة  عىل 

الحرضي، عىل سبيل املثال – شائعة وميكن أن تؤدي إىل زيادة ملحوظة يف قيمة األرض. لذلك، تعتب الضامنات الزمة ملنع االستخدام 

األرايض  استخدام  لتغيري  األرايض  تنظيم  سلطات  بها  تستعني  التي  اآلليات  تكون  أن  وينبغي  املكاين،  التخطيط  لصالحية  املالئم  غري 
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تشييد  ذلك  مبا يف  األرايض،  استخدام  تغيري  طلبات  عادة  وتستدعي  ملراجعتها.  إليها  املصلحة  أصحاب  يسهل وصول جميع  وأن  شفافة 

وأثره  املحاذية،  األرايض  استخدامات  مع  توافقه  ومدى  املقرتح  الجديد  االستخدام  تقييم  أكب،  بكثافة  األرايض  استخدام  أو   املباين 

إلخ.  البيئة،  عىل 

تقييم املمتلكات 

للقيام  األرايض  حيازة  حقوق  اكتساب  يتّم  حني  مهامً  بها(  املرتبطة  األخرى  والهياكل  املباين  ذلك  يف  )مبا  األرايض  تقييم  ويعتب 

ويجب  ودقيقة.  عادلة  تخمينات  لتوفري  مالمئة  نظم  وضع  وينبغي  األطراف،  بني  التفاوض  عملية  التقييم  ويفيد  زراعية.  باستثامرات 

الصلة.   ذات  الدولية  املعايري  مع  تتّسق  وطنية  تقييم  معايري  النظم  هذه  تدعم  أن 

وتحلّل  الصلة،  ذات  املعلومات  من  وغريها  املبيعات  أسعار  ل  تُسجَّ العادة،  ويف  شفافة.  التقييم  عمليات  تكون  أن  من  بد  وال 

قيمة  عن  معلومات  عىل  فقط  ترتكز  ال  قد  الريفية  املناطق  يف  األرض  قطعة  قيمة  أّن  غري  وموثوق.  دقيق  تقييم  أساس  عىل  وتتاح 

نقل  فيها  يندر  التي  املناطق  ويف  بيئية.  أو  روحية  أو  دينية  أو  ثقافية  أو  اجتامعية   – أخرى  قيم  إىل  تستند  أن  ميكن  إمنا  السوق، 

األطراف.  جميع  مع  عليها  ويتفق  تناقش  منهجية  عىل  يقوم  أن  وينبغي  صعباً  التقييم  يكون  قد  األرايض، 

التي  القيم  عن  ح  يرُصَّ أن  الحاالت، ميكن  ويف هذه  التقييم.  معايري  احرتام  عدم  حال  األرايض يف  بقيم  بسهولة  التالعب  يتّم  وقد 

لجميع  العادلة  السوقية  القيمة  تقدير  بالتايل  يجعل  ما  األحيان،  أغلب  يف  عليه  هي  مام  بأقل  املتوّجبة  الرضائب  أساس  تشكل 

لألرايض  زهيدة  أسعار  عن  باإلعالن  البلدان  بعض  وقام  للغاية.  صعباً   – والتعويضات  واإليجارات  الرضائب  فيها  مبا   – األغراض 

باألسعار  قبلوا  قد  والتمرّس  املعلومات  إىل  يفتقرون  الذين  وممثلوهم  األرايض  مالكو  يكون  أن  املحتمل  ومن  االستثامر،  الستقطاب 

عادلة".  سوقية  "قيمة  عىل  ارتكزت  أنّها  منهم  اعتقاداً  املتدنية 
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يساعد تحديد اسرتاتيجية لالستثامر عىل توجيه االستثامرات لخدمة األهداف اإلمنائية والسياساتية. 

من املرّجح جداً أن تستحدث مناذج األعامل التجارية التي يكون فيها مالكو األرايض ومستخدموها منخرطني يف عملية اتخاذ القرار ويتولون الحفاظ 

عىل قدرة الترّصف باألرايض، قيمة مشرتكة بدالً من عمليات واسعة النطاق الستحواذ األرايض. 

تطرح جميع أنواع مناذج األعامل التجارية مخاطر وفرصاً. ويتعنّي عىل كّل استثامر أن يسعى إىل تقليل املخاطر عىل كافة األطراف والبيئة املحيطة إىل 

أدىن حّد، ما يخّفف بالتايل من مخاطر فشل املشاريع ويعظّم الفرص طويلة األجل واآلثار اإليجابية. 

الفرعية  الحيازة  وحقوق  االستخدام  وحقوق  اإليجار  وحقوق  امللكية  وحقوق  العرفية  الحقوق  تشمل  وقد  البلد  حسب  الحيازة  حقوق  وتختلف 

يف  بوضوح  محّددة  أخرى  أطراف  إىل  ونقلها  بالحقوق  املتعلّقة  واإلجراءات  القواعد  تكون  أن  ينبغي  الحيازة،  حق  نوع  عن  النظر  وبرصف  وغريها. 

التنظيمي.  اإلطار 

والزراعة  البيئية  والحامية  واالمتيازات واإلرث  والعقود  امللكية  ونزع  املكاين  والتخطيط  األرايض  باملمتلكات وتسجيل  املتعلّقة  القوانني  يجب مراجعة 

والغابات واملياه واملساواة بني الجنسني والتجارة واالستثامر والشعوب األصلية وغريها من القضايا حسب سياق البلد من أجل ضامن االتساق والتامسك.

املخصصة  األرض  قطع  لتحديد  املكاين  التخطيط  عمليات  يف  املصلحة  أصحاب  من  وغريهم  املحليون  ومستخدموها  األرايض  مالكو  يشارك  أن  ينبغي 

الستخدامات معيّنة من قبيل الزراعة والحامية البيئية والرتاث الزراعي وترتيبها حسب أولويتها. 

يقتيض صون حقوق الحيازة التعاون من جانب العديد من الوزارات والجهات غري الحكومية. ومن األهمية مبكان استحداث أدوار ومسؤوليات واضحة 

لضامن االتساق واملساءلة عىل امتداد عملية االستثامر ويف جميع املناطق يف البلد. 

تتسم عملية صنع السياسات باألهمية نفسها التي يتمتّع بها مضمون السياسات وينبغي أن تكون شفافة وشاملة قدر املستطاع. 

املجدية  املشاركة  لضامن  الصلة  ذات  املعلومات  جميع  عىل  جرّاءها  يتأثرون  قد  الذين  أو  باالستثامرات  املتأثرين  السكان  حصول  الشفافية   تضمن 

يف اتخاذ القرار.

من املهم وضع قواعد وإجراءات واضحة يف ما يتعلّق باإلفصاح عن املعلومات وتبادلها. وينبغي أن تكون املعلومات دقيقة وأن يجري تبادلها بشكل 

سهل، ما يتيح وقتاً كافياً للتحليل والتقييم واملشاركة من جانب كافة أصحاب املصلحة. 

 الرسائل الرئيسية 
إرساء بيئة مشجعة
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3- تحديد الحاجة إىل ضامنات 

النطاق.  واسع  برضر  آخر  بعض  يتسبب  فيام  الحيازة،  حقوق  عىل  أثر  لبعضها  يكون  ال  حيث  الزراعة،  يف  االستثامرات  تتباين 

االستثامرات  تشجيع  عن  املسؤولة  الحكومية  السلطات  من  خاصة  عناية  تلقى  أن  ينبغي  التي  االستثامر  أنواع  الفصل  هذا  ويستعرض 

غري  املرشوعة،  الحيازة  لحقوق  ملكيتهم  نزع  خطر  من  السكان  لحامية  دامئاً  الحذر  توخي  يجب  حني  ويف  ورصدها.  عليها  واملوافقة 

امللكية.  بنزع  كبري  احتامل  هناك  يكون  حيث  الضامنات  لتوفري  تعطى  أن  ينبغي  األولوية  أّن 

3-1 االستثامرات التي تهّدد حقوق الحيازة بشكل محدود 

ال تطرح جميع االستثامرات يف الزراعة تهديدات عىل حقوق الحيازة. وتشمل األمثلة: استثامرات أصحاب الحيازات الصغرية يف مزارعهم الخاصة 

)منظمة األغذية والزراعة، 2012ب: 11(؛ االستثامرات يف سالسل القيمة الزراعية التي تحّسن الروابط بني املزارعني واألسواق، وال تقتيض إجراء 

تغيريات يف حقوق الحيازة الخاصة مبستخدمي قطعة األرض أو أصحاب الحيازة عليها؛ والزراعة التعاقدية واالستثامرات املامثلة التي تعتمد عىل 

املزارعني الذين ال يزالون يحتفطون بأراضيهم ويستخدمونها. 

املثال، ملالك  الحيازة، يف حال كانت األرض، عىل سبيل  السوق حقوق  الزراعية عب  األرايض  نقل  تلحظ  التي  االستثامرات  تهّدد  وال 

خاص وال أحد غريه ميلك حقوقاً مرشوعة للحيازة العرفية أو غريها من أنواع الحيازة عىل تلك األرض. ويف هذه الحاالت، تتّم معامالت 

الشاري  –رغبة  طوعية  املعاملة  أّن  توقّع  مع  واملؤّجر"(،  املستأجر  رغبة  )أو  والبائع"  الشاري  "رغبة  ترتيب  خالل  من  املعيارية  السوق 

والبائع مبعرفة  الشاري  ومتتّع  الالزمة،  باملعلومات  وإفادتهام  ذلك–  إرغامهام عىل  أو  عليهام  الضغط  أو  إكراههام  وعدم  بإمتامها  والبائع 

وخاللها.  املعاملة  قبل  الصلة  ذات  بالحقائق  معقولة 

لكن من الرضوري دامئاً أن يبدي جميع املالكني بالتشارك موافقتهم عىل نقل الحيازة. ويكتيس ذلك أهمية خاصة حني يعرتف قانونياً باملرأة 

)الزوجة مثالً( عىل أنّها مالك بالتشارك، ولكن يظهر رب األرسة الذكر فقط عىل أنّه املالك يف سجل األرايض. وال بّد من مامرسة العناية الواجبة 

لضامن أّن جميع املالكني بالتشارك يبدون موافقتهم يف أي معاملة سوقية، بغض النظر عام إذا كانت تنطوي عىل استثامرات زراعية أم ال. وينبغي 

أن تتيح اإلصالحات القانونية واإلدارية إمكانية التسجيل املشرتك بني الزوجني عىل أنّهام مالكان بالتشارك حيثام كان ذلك مالمئاً. 
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وحتى حني ال تهّدد املعاملة املقرتحة حقوق الحيازة القامئة، ال بد من إجراء مراجعة تنظيمية يف حال وجود أنظمة ترعى رشاء األرايض 

الزراعية التي تتجاوز مساحة أو قيمة تعتب الحّد األدىن، أو إذا كانت عملية الرشاء املقرتحة ستؤدي إىل استحواذ أراض بشكل يتجاوز السقف 

املنصوص عنه. 

األرايض. وحتى حني  استخدام  بتغيريات يف  االستثامرات  الحاالت حيث تتسبب  تنظيمية أخرى يف  األمر إجراء مراجعات  وقد يستلزم 

يبقى االستخدام األوىل لألرايض استخداماً زراعياً، قد يشمل مقرتح االستثامر تشييد مبان زراعية أو استخداماً أكرث كثافة لألرايض. وميكن أن 

تستدعي هذه التغيريات إجراء تقييم بيئي أو تقييم لآلثار األخرى، مبا يف ذلك بحث ما إذا كان االستخدام املقرتح يتوافق مع االستخدامات 

يف األرايض املحيطة. ويف حال جاءت استنتاجات التقييم سلبية، فسيتّم رفض مقرتح االستثامر، حتى وإن مل يكن يهّدد أياً من حقوق الحيازة. 

3-2 االستثامرات التي تتطلّب ضامنات 

أن  ميكن  حيث  دقيقاً  متّعناً  األرايض،  من  واسعة  مساحات  إىل  النفاذ  عىل  تنطوي  التي  تلك  سيّام  ال  االستثامر،  أشكال  بعض  تتطلّب 

السكان.  من  األرايض  ملكية  نزع  عن  تسفر 

 

مقرتحات االستثامر التي تقيض بنزع ملكية األرايض الخاصة 

بحيطة.  األرايض  ملكية  نزع  تقتيض  التي  الزراعية  االستثامرات  مقرتحات  معاينة  ينبغي 

د مبرات نزع امللكية  وتتيح عملياً جميع البلدان للحكومات نزع ملكية األرايض ألغراض االستخدام العام أو املصلحة العامة. وتُحدَّ

يف الدساتري وغريها من الصكوك القانونية وتختلف بني البلدان. ويف بعض البلدان، ميكن نزع ملكية األرايض من أصحابها فقط من أجل 

واملياه  الكهرباء  مرافق  أو  املدارس  أو  املستشفيات  أو  املطارات  أو  املوانئ  أو  الحديد  سكك  أو  الطرق  قبيل  من  عامة  استخدامات 

والرصف(. ويف بلدان أخرى، يجوز أن تُنزع امللكية ألغراض عامة أخرى مثل الوقاية من الفيضانات وحامية مجاري املياه واملناطق الهّشة 

البيئية.  الناحية  من 

وعىل  آخرين.  مالكني  إىل  الخاص  القطاع  من  املالكني  بعض  من  األرايض  لنقل  البلدان  من  عدد  يف  امللكية  نزع  إجراء  واستُخدم 

املستفيدون  كان  وإن  حتى  العامة،  املصلحة  يف  تصب  أنّها  عىل  األرايض  توزيع  إعادة  إصالح  سياسات  إىل  عادة  ينظر  املثال،  سبيل 

انعدام  أوجه  إىل معالجة  ترمي  برامج حكومية  من  األرايض هذه جزءاً  تكون إصالحات  العادة  الخاص؛ ويف  القطاع  مزارعني من  منها 

تثبت  أن  الحكومة  عىل  يتعنّي  قد  األرايض،  إصالح  أمام  تحديات  تطرح  وحني  والريفية.  الزراعية  التنمية  وتعزيز  االجتامعية،  العدالة 

يف  املقاصد  وضوح  يساعد  أن  وميكن  النهاية.  يف  املجتمع  عىل  باملنفعة  يعود  آخر  إىل  خاص  مالك  من  األرايض  توزيع  إعادة  أّن 

مامثلة.  تحديات  ظّل  يف  املحاكم  عن  متضاربة  قرارات  صدور  احتامل  تخفيف  عىل  الترشيعات 
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ملشاريع  آخرين  مالكني  إىل  الخاص  القطاع  من  املالكني  بعض  من  األرايض  لنقل  امللكية  نزع  إجراء  استخدام  عن  أيضاً  أمثلة  ومثة 

استثامر تجارية، بذريعة أّن زيادة الرضائب واإليرادات األخرى متثّل منفعة عامة. إالّ أّن املنافع العامة هذه ال تتحقق دامئاً. 

من  األرس  نزوح  إىل  "يؤدي  باهظة:  تكاليف  أراضيهم  تُستحوذ  الذين  السكان  امللكية  نزع  إجراء  يكبّد  الحاالت،  معظم  ويف 

ويحرم  املعيشة،  كسب  سبل  عىل  ويؤثّر  األرس،  بني  يفصل  وقد  محيطها.  من  التجارية  واملؤسسات  حقولهم،  من  واملزارعني  منازلها، 

نحو  عىل  اإللزامي  االستحواذ  تّم  وإذا  االجتامعية.  العالقات  شبكات  ويدّمر  مهمة،  ثقافية  أو  دينية  مواقع  من  املحلية  املجتمعات 

يسء، فيمكن أن يخلّف وراءه مرّشدين وسكاناً من غري املالك يف غياب أّي سبيل لكسب املعيشة، ومن دون إمكانية النفاذ إىل املوارد 

 .)2008 والزراعة،  األغذية  )منظمة  خطري"  لظلم  تعرّضوا  بأنّهم  الشعور  مع  املجتمعي،  الدعم  أو  الرضورية 

لقاء  املنصفة  والتعويضات غري  امللكية  لنزع  العادلة  اإلجراءات غري  تؤدي  امللكية. وقد  نزع  استخدام صالحية  إساءة  أيضاً  وميكن 

أما  القانون.  بسيادة  الجمهور  ثقة  وتدين  واملواطنني،  الحكومة  بني  التوتر  وزيادة  األرايض،  حيازة  أمن  تقلّص  إىل  األرايض  خسارة 

للفساد.  فرصاً  فتتيح  واإلنفاذ  للتوقع  القابلة  وغري  املبهمة  اإلجراءات 

وحقوق  الحيازة  حقوق  عىل  سلبية  آثار  عن  ذلك  يسفر  أن  دون  من  األرايض  ملكية  نزع  جداً  يصعب  أنّه  إىل  البيّنات  وتشري 

وال  امللكية  نزع  بتفادي  الدليل  هذا  يويص  لذلك،  األرايض.  عىل  النزاعات  من  ملحوظ  بعدد  تسبب  قد  امللكية  نزع  وأّن  اإلنسان، 

توجيهات  تتوفّر  امللكية،  نزع  تحايش  فيها  التي ال ميكن  الحاالت  بها. ويف  املتصلة  والتعويضات  امللكية  نزع  تفاصيل عمليات  يدخل يف 

االستحواذ  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  دليل  يف  التنمية  ألغراض  األرايض  عىل  منصف  بشكل  الحكومات  استحواذ  كيفية  حول 

.)2008 والزراعة،  األغذية  )منظمة  عنها  والتعويض  لألرايض  اإللزامي 

مقرتحات االستثامر التي تلحظ استخدام األرايض اململوكة للقطاع العام 

العامة  األرايض  توزيع  إدارة  الحكومية  السلطات  واجب  من  ألنّه  عناية  العام  للقطاع  اململوكة  األرايض  يف  االستثامر  مقرتحات  تتطلّب 

يتمتّعون بحقوق حيازة تعتب  السكان األرايض أصالً، ال سيّام عندما  الواجب أهمية خاصة حني يستخدم  بشكل مسؤول. ويكتيس هذا 

إدارة  عن  املسؤولة  الحكومية  السلطات  بني  التنسيق  من  بد  وال  الرسمي.  القانون  من  الراهن  الوقت  يف  محمية  ليست  إمنا  مرشوعة، 

ورصدها.  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  وتلك  العامة  األرايض 

وتلك  العام،  القطاع  يف  بها  سيُحتفظ  التي  األرايض  تحّدد  أن  العامة،  لألرايض  الفّعال  التنظيم  من  كجزء  الحكومات،  عىل  ويتعنّي 

حقوق  الحسبان  يف  القرارات  هذه  تأخذ  أن  وينبغي  ذلك.  سرتعى  التي  والرشوط  اآلخرين،  جانب  من  لالستخدام  ستُخّصص  التي 

ويف  الحيازة.  حقوق  توزيع  إعادة  عند  الواجب  االعتبار  هؤالء  يوىل  أن  ويجب  أصالً،  األرايض  يستخدمون  الذين  للسكان  الحيازة 

للسكان عن طريق حرمانهم من  املعيشية  السبل  تهديد  لتاليف  التنبّه  بّد من  ال  آخرين،  العامة عىل مستخدمني  األرايض  توزيع  معرض 

تحتفظ  الدولة  كانت  إذا  ما  وكذلك  توزيعها،  سيتّم  التي  الحيازة  حقوق  طبيعة  تحديد  ويجب  األرايض.  إىل  املرشوع  النفاذ  يف  حّقهم 

املتأثّرون  السكان  يعي  وأن  وتشاركية،  شفافة  التوزيع  إجراءات  تكون  أن  وينبغي  توزيعها.  جرى  التي  باألرايض  الترّصف  بإمكانية 

االقتضاء  عند  تصحيحية  تدابري  وإدخال  األرايض  توزيع  عملية  رصد  يجب  كام  ويفهموها.  األرايض  توزيع   انعكاسات 

التوجيهية(.  الخطوط  من   8 القسم  )انظر 
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مقرتحات االستثامر التي تؤثّر عىل أرايض السكان الذين قد يحتاجون إىل ضامنات إضافية

خالل  من  أصالً،  األرايض  السكان  يستخدم  حني  خاص  بوجه  دقيقة  مراجعة  عامة  أراٍض  عىل  تنطوي  التي  االستثامر  مقرتحات  تقتيض 

من  قانونياً  مملوكة  أراض  املقرتحات  تستهدف  حني  دقيقة  مراجعة  إجراء  ينبغي  كام  املثال.  سبيل  عىل  العرفية  الحيازة  حقوق 

ضعيف  موقع  يف  وألنّهم  ولحقوقهم،  للقانون  محدودين  وفهم  بخبة  يتمتّعون  ألنّهم  للمخاطر  عرضة  آخرين  وأشخاص  مجتمعات 

عىل  الطرفان  يكون  أن  املحتمل  غري  من  الحاالت،  هذه  ويف  إلخ.  األمية،  بفعل  العادلة  الحيازة  حقوق  نقل  عمليات  بشأن  للتفاوض 

املعيارية.   السوق  ملعامالت  املطلوب  النحو  عىل  بالكامل،  طوعية  املعامالت  تكون  ال  وقد  املعلومات،  كافة  عىل  تام  اطالع 

املعرتف  الحيازة  حقوق  أصحاب  واألشخاص  املجتمعات  تحّدد  أن  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي 

التفاوض مع املستثمرين لضامن حصولهم  العرفية، والذين قد يكونون مع ذلك يف وضع غري مؤات عند  الحيازة  بها قانونياً، من قبيل 

ينشدون.  الذي  الدعم  عىل 

يجب أن تحّدد السلطات الحكومية االستثامرات التي تستلزم ضامنات للحؤول دون خسارة السكان لحقوقهم يف الحيازة. 

ينبغي مراجعة املقرتحات لنزع ملكية األرايض الخاصة ألغراض االستثامرات الزراعية بدقة، ويوىص بتحايش إجراءات نزع امللكية هذه.

يجب تقييم املقرتحات الخاصة باستخدام األرايض العامة لتحديد ما إذا كانت تؤثّر عىل السكان الذين يستخدمون األرايض أصالً بطرق تعتب مرشوعة.

أقل  تفاوضية  بقوة  ويتمتعون  للمخاطر  معرّضني  يعتبون  ألشخاص  التابعة  األرايض  باستخدام  الخاصة  للمقرتحات  دقيقة  مراجعة  إجراء   ينبغي 
من قوة املستثمرين. 

 الرسائل الرئيسية 
تحديد الحاجة إىل ضامنات
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4- املوافقة عىل االستثامرات

السكان  خسارة  دون  للحؤول  خاصاً  تدقيقاً  تقتيض  التي  الزراعي  باالستثامر  الخاصة  املقرتحات  عىل  التالية  والفصول  الفصل  هذا  يركّز 

الذين  األشخاص  واملجتمعات  السكان  هؤالء  يشمل   ،3 الفصل  يف  املحّدد  النحو  وعىل  املرشوعة.  الحيازة  يف  لحقوقهم  واملجتمعات 

التحديد.  للمخاطر عىل وجه  أراضيهم ولكنّهم يعتبون معرّضني  قانونياً عىل  بها  أراض عامة وكذلك أصحاب حقوق معرتف  يستخدمون 

التي  االستثامرات  تيسري  عىل  الحكومية  السلطات  اإلصالح  وأولويات  الشامل  والتنظيمي  القانوين  السياق  فهم  يساعد  أن  وميكن 

عملية  وتعّزز  واالجتامعية.  البيئية  واملعايري  اإلنسان  بحقوق  نفسه  الوقت  يف  االلتزام  مع  التنمية،  ملنافع  األمثل  االستخدام  تحقق 

مبعايري  وااللتزام  االستثامر  حجم  زيادة  األطراف،  جميع  إىل  بالنسبة  والشفافية  بالوضوح  تتسم  التي  االستثامرات،  عىل  املوافقة 

قانونية  رشوط  مع  املختلفة  االستثامر  ومناذج  االستثامر  أنواع  تكرث   ،1-2 القسم  يف  نوقش  وكام  واالجتامعية.  البيئية  الحوكمة 

الحيازة.   حقوق  االستثامرات  سائر  تحرتم  أن  ينبغي  ولكن  عنها،  واإلبالغ  ورصدها  اآلثار  لتقييم  متباينة  وتنظيمية 

متثّل  املحلية  االستثامرات  أّن  إىل  بالنظر  األجانب،  أو  الدوليني  للمستثمرين  متناسبة  غري  عناية  إيالء  تّم  األخرية،  السنوات  ويف 

 Deininger, Selod and Burns، )O’brien، 2011؛  البلدان  من  العديد  يف  األرايض  نقل  عمليات  إجاميل  من  بكثري  أعىل  نسبة 

2012(. لكن قد يسعى املستثمرون األجانب، يف حال وجود قيود عىل امللكية األجنبية لألرايض، إىل البحث عن رشكاء محليني لإلفالت 

األجانب.  املستثمرين  عىل  فقط  تنطبق  االستثامرات  عىل  واملوافقة  للتسجيل  بعمليات  البلدان  من  كثري  ويحظى  القيود،  هذه  من 

يخضع  التي  نفسها  الواجبة  العناية  إلجراءات  يخضعون  ال  و/أو  مسّجلني  غري  املحليون  املستثمرون  يكون  ما  غالباً  ذلك،  إىل  إضافة 

نحو  وتوجيهها  االستثامرات،  ورصد  الحيازة،  حقوق  صون  يجعل  ما  التجارية،  األعامل  خطط  يخص  ما  يف  األجانب  املستثمرون  لها 

واملحليني،  األجانب  املستثمرين  تسجيل  ملتطلبات  األدىن  والحّد  املعايري  تضع  أن  دولة  كّل  عىل  ويتعنّي  بكثري.  أصعب  التنمية  أهداف 

الفصل.  هذا  يف  وصفها  الوارد  واإلجراءات  العمليات  عليها  تنطبق  أن  ينبغي  التي  االستثامر  أنواع  تحّدد  وأن 

تطلب  فقد  وتكاليفها.  الفصل  هذا  يف  املوجزة  العمليات  برصامة  يتعلّق  ما  يف  مختلفة  متطلبات  وضع  املالئم  من  يكون  وقد 

أكرث  بصورة  أنشطتها  عن  تقارير  تعّد  أن  أو  لآلثار  رصامة  أكرث  تقييامً  املخاطر  عالية  االستثامرات  تجري  أن  مثالً  االستثامر  سلطات 

عىل  عالية  مخاطر  متثّل  التي  الزراعية  باالستثامرات  الفصل  هذا  يف  وصفها  الوارد  واالتفاقات  العمليات  وتتعلّق   تواتراً. 

املحليني.  املصلحة  أصحاب 
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ضامن   )2( الواجبة؛  العناية  مامرسات  خالل  من  املحتملني  املستثمرين  فحص   )1( هي:  االستثامرات  عىل  املوافقة  ومراحل 

إعداد   )4( لآلثار؛  استباقي  تقييم  إجراء   )3( االستثامرات؛  جراء  يتأثروا  أن  يحتمل  الذين  املصلحة  أصحاب  سائر  ومشاركة  مشاورة 

االتفاقات.  يف  واألطراف  الصلة  ذات  السلطات  عليها  لتوافق  واالتفاقات  العقود 

4-1 تسجيل نية االستثامر ومامرسة العناية الواجبة

يتعنّي عىل الدول، من خالل عملية تشاور ومشاركة مالمئة، أن تضع قواعد شّفافة بشأن مستوى املعامالت املُجازَة يف مجال حقوق الحيازة، 

ونطاقها، وطبيعتها، وأن تحّدد ماهية املعامالت واسعة النطاق يف مجال حقوق الحيازة يف سياقها الوطني.  

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-5 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

تسجيل النية لدى السلطة الحكومية ذات الصلة

يف  املحتملني  للمستثمرين  كاملة  ورسم صورة  الحيازة  لضامن صون حقوق  الزراعة  يف  واملحليني  األجانب  املستثمرين  تسجيل  املهم  من 

يعتب  حني  الصلة  ذات  الحكومية  السلطة  لدى  التسجيل  املستثمرين  إىل  يُطلب  أن  وينبغي  الزمنية.  واألطر  واملناطق  القطاعات  جميع 

االستثامر وحجمه.  لنوع  وفقاً  املعنية  السلطة  تختلف  املرشوعة. وقد  الحيازة  عىل حقوق  تهديداً  تطرح  املقرتحة  استثامراتهم  أّن 

املوافقة  أو  املراجعة  إىل  تحتاج  قد  املرشوعة  الحيازة  حقوق  تهّدد  ال  التي  االستثامرات  حتى   ،3 الفصل  يف  املذكور  النحو  وعىل 

التغيري املقرتح يف استخدام  إذا كان  أو  أو السقف املعنّي مللكية األرايض  الحّد األدىن  أّن املستثمر تجاوز  املثال  يف حال تبنّي عىل سبيل 

واالجتامعية.  البيئية  لآلثار  تقييامً  يستدعي  األرايض 

يزور  الحاالت،  من  العديد  ويف  الحيازة.  حقوق  عىل  سلبية  آثار  لها  يكون  قد  التي  االستثامرات  عىل  الدليل  هذا  تركيز  ويتمحور 

املستثمرون املحتملون املناطق موضع االهتامم لتحديد أين سيتّم االستثامر وملقابلة املسؤولني املحليني أو السلطات العرفية أو حتى أفراد 

حصول  إىل  املامرسة  هذه  تؤدي  أن  وميكن  الصلة.  ذات  الوطنية  السلطة  لدى  باالستثامر  الخاص  مقرتحهم  يسّجلوا  أن  قبل  املجتمع  من 

املستثمرين عىل معلومات غري وافية أو غري دقيقة حول القوانني واألنظمة واألولويات الوطنية، وأن تقيض إىل توقعات محلية بخصوص فرص 

العمل والبنية التحتية الجديدة وغريها من املنافع املقّدرة. ويساهم إنشاء نافذة مركزية و/أو تحديد السلطات الوطنية املعنية بوضوح يف 

تقليص احتامل سوء الفهم والفساد والتوقّعات املخيّبة لآلمال، وتيسري التعميم الشفاف والعادل لإلجراءات واألولويات من جانب الحكومة 

يف الوقت املناسب.
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فحص املستثمرين

يكون عادة للبلدان لوائح ترعى تسجيل املستثمر األجنبي أو املحيل بوصفه رشكة، ما ميكن أن ميثّل النافذة األوىل لفحص املستثمرين. 

وسياسات  واسرتاتيجيات  املعاهدات  التزامات  ذلك  يف  مبا  وأنظمته،  قوانينه  وظيفة  االستثامرات  عىل  للبلد  الشامل  واالنفتاح 

2، قد تكون الدول أطرافاً يف اتفاقات أو معاهدات استثامر دولية تقتيض منها  تشجيع االستثامر. وعىل النحو الوارد وصفه يف الفصل 

بوضع  للحكومات  املحلية  والقوانني  الدولية  االتفاقات  تسمح  قد  عينه،  الوقت  ويف  الخارجي.  لالستثامر  مفتوح  مجال  عىل  الحفاظ 

وفرض  األرايض؛  أو  الزراعة  قبيل  من  محّددة  مسائل  أو  قطاعات  يف  يجري  ما  غرار  عىل  شتى،  بأشكال  الخارجي  االستثامر  عىل  قيود 

 .)Muchlinkski، 2007( الحكومية  املوافقة  ألغراض  الفحص  معايري  تطبيق  و/أو  لألداء؛  رشوط 

لألرايض،  األجنبية  امللكية  عىل  قيوداً  الوطني  والدستوري  الترشيعي  القانون  يضع  قد  الدولية،  االستثامر  اتفاقات  إطار  وخارج 

اململوكة  للرشكات  فقط  يجوز  املثال،  سبيل  عىل  السياسية.  الناحية  من  تعتب حساسة  األرايض  قضايا  أّن  إىل  جزيئ  بشكل  ذلك  ويعود 

لألرايض  املئوية  النسبة  عىل  حصة  األرجنتني  وضعت  وقد  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  أراض  تستحوذ  أن  كونغولية  ألغلبية 

حيازة  عىل  نزاعات  حصول  مينع  لن  وحدها  األجنبية  امللكية  عىل  قيود  فرض  أّن  غري  األجانب.  من  مُتتلك  أن  ميكن  التي  الزراعية 

ال  حني   )2( املحلية؛  األرايض  استحواذ  لعمليات  املحتملة  السلبية  اآلثار  تتجاهل  حيث  باألجانب،  فقط  تتعلّق   )1( ألنّها:  األرايض 

األرض  قطع  ملكية  تعّقب  تعّذر  بفعل  األرايض  بحيازة  املتصلة  الشواغل  تعالج  أن  ميكن  ال  العقارية،  وللمساحة  للتسجيل  نظم  تتوفّر 

تستعني  أو  لها  تابعة  محلية  رشكات  األجنبية  الرشكات  تنشئ  القيود،  من  النوع  هذا  عىل  ولاللتفاف  ذلك،  إىل  إضافة  وحجمها. 

األرايض.  لرشاء  محليني  بوسطاء 

 2012 لعام  العاملي  االستثامر  لتقرير  ووفقاً  املسؤول.  الزراعي  االستثامر  املساعدة عىل ضامن  يف  القضايا مهمة جداً  وتعتب هذه 

النزاعات وأغلبية  2014(، كانت معظم  الدويل )Mirza وآخرون.،  البنك  2012( وتقرير نرشه  للتجارة والتنمية،  املتحدة  )مؤمتر األمم 

الريفية.  التنمية  وأهداف  البيئية  والشواغل  باألرايض  مرتبطة  األخرية  السنوات  خالل  االستثامر  عىل  الحكومات  فرضتها  التي  القيود 

للمستثمرين  أكب  حوافز  توفري  خالل  من  "الجزرة"  نهج  البلدان  بعض  اتّبع  االستثامر،  أنواع  بعض  منع  إىل  السعي  عن  وعوضاً 

البيولوجي  التنوع  ممرات  احرتام  قبيل  من  االستدامة  معايري  تُستخدم  أن  أيضاً  وميكن  واألداء.  االستدامة  معايري  يستوفون  الذين 

املعايري  هذه  كثرية  بلدان  وضعت  وقد  عليها.  املوافقة  بغرض  االستثامرات  فحص  يف  األصلية  الشعوب  حقوق  عىل  والحفاظ 

أخرى  بلدان  وانضمت  املختلفة.  االستثامرات  أداء  تقييم  بهدف  للتصنيف  نظاماً  استحدث  بعضها  أّن  حتى  الزراعة،  يف  لالستثامرات 

عليها.  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املتعلّقة  أنشطتها  يف  النظم  بهذه  االلتزام  شّجعت  أو  الخاصة  الشهادات  إصدار  نظام  إىل 

نفسه.  الوقت  يف  الزراعي  االستثامر  وتشجيع  الحيازة  حقوق  لصون  املناسب  التوازن  يجد  أن  بلد  كّل  عىل  ويتعنّي 

والحقوق  البيئية  الحامية  أيضاً  املعايري  تشمل  أن  وينبغي  الوطني؛  القانون  عىل  للمستثمرين  الدنيا  املعايري  ترتكز  أن  ويجب 

ترتّب  وأن  الزراعي،  اإلنتاج  جوانب  كافة  املعايري  تعالج  أن  وميكن  الوطني ضعيفاً.  القانون  يكون  حيث  اإلنسان،  وحقوق  االجتامعية 

متكني  أو  املحلية  العمل  فرص  قبيل  من  التنمية  بأهداف  مبارشة  ترتبط  أن  أو  أولويتها  معيّنة حسب  مناطق  أو  قطاعات  أو  محاصيل 

ميكن  كام  التنمية.  وأثر  االبتكار  تحسني  لتشجيع  رصامة  أكرث  معايري  إدخال  ميكن  املستثمرين،  جانب  من  الطلب  تنامي  ومع  النساء. 
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من  املعايري  تحديد  ويجب  القسم(.  هذا  يف  الحقاً  )نوقشت  االستثامرات  عىل  للموافقة  كأساس  والعقود  االتفاقات  يف  املعايري  إدماج 

الصلة.  ذوي  املصلحة  أصحاب  مع  التشاور  خالل 

 – للرشكة  محليني  ممثّلني  وجود  مثل  قضايا  بحث  نحو خاص  عىل  املهم  من  الزراعية،  باألرايض  املتعلّقة  االستثامرات  إىل  وبالنسبة 

أدىن،  وينبغي، كحّد  واملوافقة.  املراجعة  تيسري  أجل  االستثامرات، من  الغرض من  واإلفصاح عن  لالستثامرات –  الصحيحة  اإلدارة  لضامن 

أو  املستثمر  نية  تسجيل  يكون  أن  ويجب  الواجبة،  العناية  ومامرسة  للحوار  انطالق  نقطة  كونها   10 اإلطار  يف  الواردة  املعلومات  طلب 

الجمهور.  أمام  متاحاً  باالستثامر  اهتاممه 

املذكرات والنظم األساسية	  نسخ طبق األصل عن 

اإلقامة	  بلد  املكتب املسّجل يف  موقع 

قامئة املدراء يف الرشكة	 

الرشكة مملوكة ألجانب(	  كانت  املحليون )يف حال  املمثّلون 

املقرتح لالستثامر	  إلخ. –  التجهيز،  الحيوانية،  الرثوة  املحاصيل،  الزراعي –  اإلنتاج  نوع 

النوع من االستثامر	  السابقة يف هذا  الخبة 

إلخ.	  الزمني،  املبيعات املحلية، اإلطار  الصادرات يف مقابل  الهكتارات،  العمل – منوذج اإلنتاج والبدائل، عدد  نظرة عامة عن خطة 

املستمرة/السابقة	  الزراعية  األنشطة 

أو اجتامعية أخرى	  بيئية  لها و/أو نزاعات/انتهاكات  انتهاكات  أو  الحيازة  أيّة نزاعات عىل حقوق  الضلوع يف 

البيانات املالية أو إذا كانت الرشكة حديثة العهد، نسخة عن كشف حسابها املرصيف الذي يبنّي رأس املال 	  نسخة عن أحدث 
لالستثامر املخصص 

اإلطار 10:

املعلومات الخاصة 

باملستثمرين من أجل 

عملية املوافقة 

فحص مقرتحات االستثامر

العناية  ملامرسة  الرئييس  الدافع  ويتمثّل  الواجبة.  العناية  مامرسة  االستثامر  عمليات  يف  املنخرطة  الفاعلة  الجهات  من  العديد  يتوىّل 

أهداف  فاعلة  جهة  لكّل  أيضاً  وسيكون  االتفاق.  إبرام  قبل  املحتمل  الرشيك  عن  املعلومات  من  ممكن  قدر  أكب  مبعرفة  الواجبة 

وتقدير  املخاطر  لتحليل  الواجبة  العناية  الخاص  القطاع  من  املستثمرون  ميارس  املثال،  سبيل  فعىل  فهمها.  املهم  من  متعددة  إضافية 

مبعايري  املستثمرين  وفاء  إمكانية  عىل  املالية  املؤسسات  وتركّز  االستمرار؛  عىل  قدرته  تحديد  أجل  من  ومنافعه  االستثامر  تكاليف 

القطاع  من  للمستثمرين  التوجيهات  من  مزيد  عىل  االطالع  وميكن  متزايدة.  بصورة  واجتامعية  بيئية  معايري  عىل  وكذلك  التمويل، 

ويتوفّر   .)2014 الدولية،  للتنمية  األمريكية  )الوكالة  الخاص  للقطاع  عميل  دليل  األرايض:  عىل  القائم  املسؤول  االستثامر  يف  الخاص 

التجارية  الزراعية  األعامل  مشاريع  يف  الواجبة  العناية  مامرسة  إىل  الدليل  يف  التنمية  متويل  مجال  يف  العاملني  االستثامر  لخباء  دليل 

الحكومية  للسلطات  القسم توجيهات، ال سيّام  2014(. ويوفّر هذا  للتنمية،  الفرنسية  )الوكالة  امللكية  األرايض وحقوق  تؤثّر عىل  التي 

عليها.  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  عمليات  يف  املنخرطة 

التي  الحكومية  للسلطات  االنطالق  نقطة  الصلة  ذات  الحكومية  السلطة  لدى  باالستثامر  املحتمل  املستثمر  نية  تسجيل  ويشّكل 

املستثمر  قّدمها  التي  املعلومات  من  بالتحقق  الحكومية  السلطات  تبارش  أن  ميكن  املرحلة،  هذه  ويف  الواجبة.  العناية  مامرسة  تتوىّل 
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العناية  مامرسة  وعند  املقّرر.  باالستثامر  املتصلة  التوقّعات  تنفيذ  املستثمر  مبستطاع  كان  إذا  ومام  صحتها،  من  للتأكّد  املحتمل 

أن  العموم  يف  ينبغي  ولكن  التنفيذ،  قيد  االستثامر  نوع  حسب  منها  التأكّد  يجب  التي  الرئيسية  املعلومات  تختلف  األّولية،  الواجبة 

بشأن: معلومات  تُجمع 

املستثمر؛	  سمعة 

املستثمر؛	  يتوالها  التي  العمليات  شفافية 

إلخ؛	  املالية،  القدرة   – باالستثامر  للقيام  املستثمر  استعداد 

إلخ؛	  املجتمعية،  واملشاركة  الزراعي،  االستثامر  يف   – وخبته  املستثمر  تطّور 

الفحص؛	  مبعايري  الوفاء  يف  ذلك  يف  مبا  فيها،  ومساهمته  اإلمنائية  األولويات  مع  االستثامر  مواءمة 

وينبغي أن تتاح هذه املعلومات عن املستثمر بسهولة. إالّ أّن واحداً من التحديات املطروحة يف املرحلة األّولية من مامرسة العناية الواجبة يتمثّل 

بأّن معظم املعلومات حول االستثامر املقّرر ترتكز عىل توقّعات وتقديرات. وقد يكون املستثمر وحده غري قادر عىل توفري جميع املعلومات 

الرضورية، ال سيّام حيث تكون املخاطر عىل حقوق الحيازة مرتفعة، وحني ينبغي أن تتخذ القرارات املتعلّقة مبوقع االستثامر، وتدابري التخفيف 

من وطأة املخاطر، إلخ. بالتشاور مع أصحاب املصلحة املحليني. وال بد من أن تركّز مامرسة العناية الواجبة املتعلّقة بجوانب الحيازة يف هذه 

املرحلة األّولية عىل تحديد: 1( أية انتهاكات لحقوق الحيازة ارتكبها املستثمر يف سياقات أخرى؛ و2( إمكانية أن يؤثّر االستثامر املقرتح عىل نظم 

الجوانب  بالنسبة إىل جميع  تفصيالً  أكرث  الواجبة بشكل  العناية  والتغذية. ويجب مامرسة  الغذايئ  الطبيعية، واألمن  القامئة، واملوارد  الحيازة 

املتعلّقة بالحيازة خالل تقييم الحيازة، واآلثار البيئية واالجتامعية والصحية، حني يستدعي نوع االستثامر تقييامً من هذا القبيل. 

4-2 التشاور واملشاركة 

اتخاذ  قبل  دعمهم،  والتامس  بالقرارات  يتأثروا  أن  ميكن  الذين  املرشوعة  الحيازة  حقوق  أصحاب  مع  العمل  واملشاركة:  التشاور 

والفعالة  والحرة  النشطة  املشاركة  املختلفة وضامن  األطراف  القامئة بني  القوة  اختالالت  القرارات، واالستجابة ملساهامتهم، مع مراعاة 

الصلة. القرار ذات  اتخاذ  لألفراد واملجموعات، يف عمليات  واملجدية واملستنرية 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 3)ب(6 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج(. 

التوجيهية  الخطوط  وتنص  زراعي مسؤول.  استثامر  أساسيني ألي  املرشوعة رشطني  الحيازة  أصحاب حقوق  مع  واملشاركة  التشاور  يعتب 

عىل أن تكون كّل من املشاركة واملشاورة نشطة وحرة وفعالة ومجدية ومستنرية. وحني تكون الشعوب األصلية معنية، تلحظ الخطوط 

للحصول عىل موافقتها  األصلية  الشعوب  التي متثّل  املؤسسات  فعالة ومجدية مع  االستثامرات عىل مشاروة  ترتكز  أن  التوجيهية رضورة 

الدول  فرادى  لتقدير  الواجب  االهتامم  إيالء  مع  األصلية،  الشعوب  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  مبوجب  واملستنرية،  واملسبقة  الحرة 

أنواع  جميع  مع  التعامل  يف  حميدة  مامرسة  بوصفها  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  املوافقة  مبدأ  الدول  بعض  وتطبّق  املحّددة.  ومواقفها 

)منظمة  االستثامر  جراء  اإلنسانية  وحقوقهم  الحيازة  يف  وحقوقهم  معيشتهم  سبل  تتأثّر  أن  ميكن  الذين  ومستخدميها  األرايض  ماليك 

األغذية والزراعة، 2014)أ((. وقد أعلنت أيضاً رشكات خاصة عديدة أنّها ستبادر إىل وضع سياسة للحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة 

الشهادات  إصدار  مخططات  من  العديد  ويقتيض  باألرايض.  املتعلّقة  الخاصة  معامالتها  ويف  املنتجات  توريد  أعامل  سائر  يف  واملستنرية 

الشهادة.  الحصول عىل  إىل  الساعني  املستثمرين  كافة  واملستنرية من جانب  واملسبقة  الحرة  املوافقة  االلتزام مببدأ  الخاصة 
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أقوى  إيجابية  بتوطيد عالقات  الحاالت  واملستنرية يف جميع  واملسبقة  الحرة  املوافقة  الحصول عىل  إىل  تدعو  التي  األسباب  أحد  ويتمثّل 

وطويلة األمد مع املجتمعات املحلية. وتشري البيّنات إىل أّن الحصول عىل موافقة املجتمعات يف ما يتعلّق بأنشطة االستثامر عىل امتداد 

 Smaller( التنمية عىل حّد سواء دورة االستثامر بالغ األهمية يف تحديد النجاح طويل األجل لالستثامر وقدرته عىل اإلسهام يف أهداف 

وآخرون، 2014؛ Munden Project، 2012؛ Mirza وآخرون، 2014(.  

التي  املقرتحة  التطّورات  عىل  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  موافقتها  منح  يف  الحق  عىل   – أكرث  بعمومية  املحلية،  املجتمعات  متزايد  نحو  وعىل   – األصلية  الشعوب  تحصل  أن  ينبغي 

اإلنسان  لحقوق  أخرى  متعّددة  دولية  صكوك  مراراً  وتفرسَّ  األصلية،  الشعوب  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  يف  بأجىل صورة  موّضح  الحق  وهذا  إعطائها.  عن  االمتناع  أو  عليها  ستؤثّر 

العنرصي  التمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  كّل  ويحمي  وحاميته.  الحق  بهذا  االعرتاف  تقتيض  أنّها  عىل 

املتحدة ولجنة  اإلنسان لألمم  أّن لجنة حقوق  إالّ  الحرّة واملسبقة واملستنرية،  املوافقة  امللزمة عاملياً رصاحًة مبدأ  الصكوك  تقرير مصريها. ويف حني ال تذكر هذه  الشعوب يف  حقوق 

الحرّة واملسبقة واملستنرية أو االمتناع عن ذلك، كتعبري  أنّها تعرتف بحق الشعوب يف إعطاء موافقتها  العهود عىل  الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فرّست عىل نحو متكرر 

االعرتاف بحق  إىل  الدول  األرايض، ودعت مراراً  األصلية يف  الشعوب  العنرصي عىل أهمية حقوق  التمييز  للقضاء عىل جميع أشكال  الدولية  االتفاقية  املصري. كام شّددت  تقرير  عن 

والقبلية من  األصلية  الشعوب  نقل  و/أو  إزالة   169 الدولية رقم  العمل  اتفاقية منظمة  الحرّة واملسبقة واملستنرية وحاميته. وتحظر  املوافقة  األرايض وحقها يف  األصلية يف  الشعوب 

أراضيها من دون موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية. كام سوّي معيار "املوافقة واملشاركة" يف اتفاقية التنّوع البيولوجي بالحق يف املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية، وتؤكّده أيضاً 

 .)2004 البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية  )أمانة  البيولوجي  التنّوع  اتفاقية  Akwe: Kon guidelines يف  التوجيهية  الخطوط 

ولكّنها  "أصلية"  أو  "قبلية"  شعوباً  نفسها  تعتب  ال  قد  التي  األخرى  املجموعات  أو  للشعوب  واملوارد  األرايض  يف  الحقوق  إىل  بالنسبة  بكثري  وضوحاً  أقّل  هو  الدويل  القانون  أّن  غري 

واملستنرية  واملسبقة  الحرّة  املوافقة  مبدأ  يُفهم  الرسمية. وعندما  العمليات غري  التقليدي، وغريها من  واإلرث  العريف،  القانون  واملوارد من خالل  األرايض  إىل  النفاذ  إمكانية  تكتسب 

ومواردها  بأراضيها  عرفية  عالقة  تربطها  التي  الشعوب  جميع  حقوق  يدعم  أنّه  عىل  شكل  بأفضل  يفرّس  أن  ميكن  فإنّه  املصري،  تقرير  يف  الشعوب  جميع  حق  عن  تعبري  أنّه  عىل 

السياسات  يف  األخرى  املحلية  واملجتمعات  األصلية  للشعوب  كحق  واملستنرية  واملسبقة  الحرّة  للموافقة  املتزايد  واإلدماج  اإلنسان،  القانوين ألجهزة حقوق  التفسري  ويدعم  الطبيعية. 

التشغيلية للمؤسسات املالية الدولية وغريها من الجهات غري الرسمية، هذا النطاق املوّسع للحق يف املوافقة الحرّة واملسبقة واملستنرية. وبالتايل ميكن االعتبار أنّه ينبغي أن تضطلع 

القرار بعدم امليض قدماً يف حال مل تحبذ االستثامر.  التي تؤثّر عليها مبارشًة، مبا يف ذلك بالقدرة عىل اتخاذ  التنمية  القرارات املتعلّقة مبشاريع  سائر املجتمعات بدور مجٍد يف اتخاذ 

 اإلطار 11:

 املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2014أ

إرشاك السكان يف اتخاذ القرار

املشاركة  "ومتثّل  واملستنرية.  واملسبقة  الحرّة  املوافقة  فيها  تطبّق  ال  التي  الحاالت  تداولية، حتى يف  عامة  يكون هناك مشاركة  أن  ينبغي 

العامة التداولية نهجاً متاميزاً إلرشاك السكان يف اتخاذ القرار. وتختلف عن أشكال املشاركة األخرى، حيث أنّها تقوم عىل منح املشاركني 

إطار  ويف   .)Involve، 2008و لالستهالك  الوطني  )املجلس  معتب"  رأي  إىل  التوّصل  قبل  معّمق  بشكل  ومناقشتها  قضية  لبحث  الوقت 

تبعاته  ومناقشة  االستثامر،  هذا  حول  معلومات  لجمع  ما  باستثامر  املتأثّرين  السكان  من  مجموعة  تجتمع  التداولية،  العامة  املشاركة 

أن: العملية  ويتعنّي عىل  مفاهيم.  تسعة  التداولية عىل  العامة  املشاركة  وترتكز  معاً.  الحلول  واجرتاح  معّمقة،  بصورة  املحتملة 

تحدث فارقاً؛	 

تكون شفافة؛	 

تعكس النزاهة؛	 
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تتكيّف مع الظروف؛	 

ترشك العدد والنوع املناسب من السكان، مبن فيهم املمثلني املرشوعني ألصحاب املصلحة؛	 

تكون منصفة اجتامعياً ومن حيث املساواة بني الجنسني؛	 

تعامل املشاركني باحرتام؛	 

تعطي األولوية ملناقشات املشاركني؛	 

تخضع للمراجعة والتقييم من أجل تحسني املامرسة؛	 

تضمن بقاء املشاركني عىل علم بالتطّورات.	 

وخاللها  العقد  بشأن  املفاوضات  قبل  القرار:  اتخاذ  عملية  من  املناسبة  املرحلة  يف  ما جرت  إذا  فقط  فّعالة  املشاركة  تكون  أن  وميكن 

اتخاذ  عملية  يف  العامة  املداوالت  نتائج  إلدماج  التنظيمية  العمليات  تغيري  ذلك  يقتيض  وقد  االستثامر.  مرشوع  فرتة  امتداد  وعىل 

أن  ميكن  حيث  فّعالة،  غري  والتفاوض  التخطيط  عملية  نهاية  يف  فقط  عامة  جلسة  بعقد  املتمثّلة  الشائعة  املامرسة  وتعتب  القرار. 

االعتبار.  يف  املصلحة  أصحاب  أفكار  أخذ  بغية  برّمته  التخطيط  إلعادة  دعوات  عن  بسهولة  تسفر 

بناء  إىل  الرامية  العمليات  من  مجموعة  املصلحة"، وهي  أصحاب  "مشاركة  أنّها  القرار عىل  اتخاذ  يف  املشاركة  إىل  اإلشارة  وميكن 

خاصة  اسرتاتيجيات  للرشكات  يكون  ما  وغالباً   .)Deng، 2012( املحليني  املصلحة  وأصحاب  املرشوع  أصحاب  بني  عالقات  وتوطيد 

أنفسهم  يؤثّرون  قد  الذين  أو  التجاري  بالنشاط  املتأثرين  واملجموعات  األفراد  مع  العالقات  إدارة  أجل  املصلحة من  أصحاب  مبشاركة 

ميكن  بحيث  وتنفيذها،  االستثامرات  تصميم  يف  املحليني  املصلحة  أصحاب  مشاركة  الحكومية  السلطات  تشّجع  أن  وينبغي  عليه. 

:)Deng، 2012( املحليني  املصلحة  ألصحاب 

تسخري القدرة اإلنتاجية ألراضيهم من دون تقويض السبل املعيشية يف العملية؛	 

توجيه منافع االستثامر نحو أولويات التنمية املحلية؛	 

تشجيع التوزيع املنصف ملنافع االستثامر بني املستثمرين وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك ضمن املجتمعات املحلية. 	 

بالكاد  للمعلومات  االتجاه  أحادي  تدفقاً  أو  للمستثمر  روتينية  مامرسات  ومشاورتهم  املصلحة  أصحاب  مشاركة  تصبح  أال  املهم  ومن 

أصحاب  اسرتاتيجيات  ومناقشة  لفهم  أساسية  التشاركية  املشاورات  عملية  وتعتب  بأنشطته.  املصلحة  أصحاب  املستثمر  عبه  يعلم 

"غري  املشرتكة  املوارد  تعتب  حني  مثلام  الفهم،  سوء  وتاليف  األرايض،  واستخدام  باألرايض  الخاصة  الحقوق  بشأن  املحليني  املصلحة 

دراسات  وتشري  املصلحة.  أصحاب  مع  واملشاركة  التشاور  عمليات  إجراء  بشأن  جوهرية  توجيهات  وتتوفّر  مصانة.  وغري  مستغلّة" 

الحكومة – بدالً من أن يكون  يُنتهج مبارشة من جانب املستثمر – بدعم وتوجيه من  التشاور يكون أكرث فعالية حني  أّن  الحاالت إىل 

املصلحة  وأصحاب  املستثمرين  بني  مبارشة  اتصاالت  بناء  ويوفّر   .)2014 وآخرون،   Mirza( املستثمر  عن  نيابًة  الحكومة  قبل  من 

التفسري أو تضارب الرسائل. وميكن أن تعّزز  التقليل من إمكانية سوء  املحليني األساس لحوار عىل امتداد فرتة االستثامر، ويساعد عىل 

تيسري  و/أو  املصلحة  أصحاب  من  للتقرّب  السبل  أفضل  نحو  املستثمرين  توجيه  خالل  من  االتصاالت  هذه  الحكومية  السلطات 

معهم.   املبارشة  االتصاالت 
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الحكومية هذه  السلطات  تستخدم  أن  املامرسات. وميكن  أفضل  لتحقيق  مبادئ  سبعة   )2005 التشاور،  )معهد  التشاور  ميثاق  ويقّدم 

كافية:  تشاور  عمليات  أجروا  قد  كانوا  إذا  ما  وتحديد  املستثمرين  لتوجيه  املبادئ 

 النزاهة – للتشاور نية نزيهة.. 1

 االنتشار – يعرف السكان األكرث تأثراً بصورة مبارشة بالخطط والقرارات بحصول عمليات إلرشاك املجتمع بشكل معقول.. 2

املعرّضة . 3 أو  املهّمشة  االنخراط يف املشاورات، مبن فيهم املجموعات  املحتملني  للمشاركني  السهل نسبياً  سهولة املشاركة – يعتب من   
للمخاطر من قبيل النساء والشباب. 

 السية والشفافية - ميكن أن يتفق القيّمون عىل التعهدات التجارية واألفراد من القطاع الخاص مع السلطات العامة عىل ضامن رسية . 4
جوانب من مناقشاتهم، طاملا أنّها تستويف اختبار املصلحة العامة. 

أو . 5 بالحوار  متصلة  تكون  قد  التي  املعلومات  إخفاء  وعدم  مفتوحة  القرارات  عىل  اإلبقاء  املستشارين  عىل  يتعنّي   – التام  اإلفصاح    
االحتفاظ بها.

 التفسري العادل – هذا يلقي عبًءا صارماً عىل كاهل املستشارين لتحليل وتفسري البيانات الناجمة عن املشاورات بشكل موضوعي.. 6

 النرش – تتاح عمليات التشاور ونتائجه النهائية بسهولة لجميع أصحاب املصلحة، بحيث ميكن للمنخرطني يف أنشطة إرشاك املجتمع . 7
االطالع عىل ما حصل كنتيجة ملشاركتهم. وهذا ميثّل التطبيق العميل لرشط الشفافية.

إرشاك السكان يف املوافقة عىل االستثامرات

املصلحة  وأصحاب  املستثمرين  بني  التفاهم  وسوء  للنزاعات  الرئييس  السبب  املناسب  الوقت  ويف  كافية  مشاورات  إجراء  عدم  يعتب 

قبل  اإليجار  اتفاق  ويبمان  االستثامر  موقع  واملستثمر  الدولة  تحّدد  حني  تنشأ  التي  النزاعات  عديدة  دراسات  وتصف  املحليني. 

2009(. وحني  الزراعية،  للتنمية  الدويل  الصندوق  Oakland Institute، 2011؛  التناقش مع أصحاب املصلحة املحليني )Liu، 2014؛ 

للعمليات  بكثري  أقوى  تأييداً  األخري  يضمن  املستثمر،  مع  االستثامر  وتصميم  القرار  اتخاذ  يف  املتأثرين  املصلحة  أصحاب  إرشاك  يتّم 

تشجيع  جهود  مواءمة  عىل  الوطني  القانون  مبوجب  االستثامر  عىل  للموافقة  رشطاً  بوصفه  التشاور  إدماج  ويساعد  املقّررة. 

الحيازة.  حقوق  عىل  املخاطر  من  ويحّد  املستدامة،  التنمية  أهداف  مع  عليها  واملوافقة  االستثامرات 

االستثامرات  تشجيع  أنشطة  يف  املنخرطة  السلطات  أّن  من  للتأكّد  وسيلة  املحليني  املصلحة  أصحاب  إرشاك  أهمية  وتستدعي 

مصالح  حامية  يف  مزدوج  بدور  الحكومية  السلطات  وتضطلع  واملشاركة.  التشاور  من  كافية  عمليات  تنّفذ  ورصدها  عليها  واملوافقة 

يكون  أن  ميكن  ما  خالل  املستثمرين  توجيه  أيضاً  وتتوىّل  املحلية،  للمعايري  املستثمرين  احرتام  ضامن  عب  املحليني،  الشأن  أصحاب 

ونوع  املشاورات،  إجراء  كيفية  بوضوح  تحّدد  أن  الحكومية  السلطات  عىل  يتعنّي  املزدوج،  الدور  هذا  من  وكجزء  معّقدة.  عملية 

عىل  الحكومية  السلطات  تساعد  التي  املعلومات  وتشمل  معهم.  املشاورات  يف  املستثمرون  يقّدمها  أن  ينبغي  التي  املعلومات 

التشاور.   خطة  املحليني  املصلحة  أصحاب  مع  املستثمرين  مشاركة  استعراض 
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املحليني  املصلحة  أصحاب  بني  الخلل  أوجه  أهم  أحد  يتمثّل  أن  وميكن 
وال  الكايف.  القانوين  التمثيل  عىل  والحصول  التفاوضية  القوة  يف  واملستثمرين 
يفتقر أصحاب املصلحة يف أغلب األحيان إىل الخبات القانونية فحسب، بل إىل 
الخبات الفنية أيضاً يف ما يخص قيم املحاصيل، وقيم املمتلكات، إلخ. ويف بعض 
املحليني  املصلحة  ألصحاب  القانوين  التمثيل  لقاء  املستثمرون  يدفع  الحاالت، 
الذين يتفاوضون معهم. وتثري هذه الرتتيبات، التي تكون حسنة النوايا يف العادة، 
الشواغل بشأن تضارب املصالح والعميل الحقيقي للممثّل القانوين. ويف حاالت 
أخرى، يوفّر املجتمع املدين، الذي قد يحظى مبوارد أقل من موارد ممثيل القطاع 

الخاص، املساعدة القانونية والفنية ألصحاب املصلحة املحليني. 

الدولة  مسؤولية  من  الجنايئ  القضاء  نظام  يف  القانونية  املساعدة  توفري  ويعتب 
القدرات  أو  املوارد  إىل  تفتقر  الحكومات  من  العديد  ولكن  األّول،  املقام  يف 
لتقديم املساعدة القانونية والفنية، وقد ال تحظى حتى مبا يكفي من املحامني 
لتغطية الطلب املحيل )Smaller وآخرون، 2014؛ مكتب األمم املتحدة ملكافحة 
كثري  يف  متدنية جداً  السكان  من  املحامني  ونسبة  والجرائم، 2011(.  املخدرات 
حقوق،  طالب   – املحامني  غري  من  بأشخاص  ويستعان  النامية،  البلدان  من 
القانونية، ال سيّام  الخدمات  لتوفري  قانونيني –  ومساعدي محامني، ومساعدين 
لسكان املناطق الريفية. وميكن متويل املساعدة القانونية عب مزيج من املصادر، 
مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية، والحكومة، والجهات املانحة، واملستثمرين 
من القطاع الخاص، ولكن ينبغي أن تتوىّل إدارته مؤسسة محايدة دامئاً. وعىل 
سبيل املثال، تستطلع سرياليون إمكانية إنشاء صندوق لتمثيل أصحاب املصلحة 
كجزء من جهود الحكومة الرامية إىل استحداث نظام عامل للمساعدة القانونية. 
وسيموَّل الصندوق جزئياً من خالل الرسوم املحّصلة من املستثمرين من القطاع 
الخاص، حني يتسّجلون من أجل تقييم اآلثار. وستتوىّل لجنة حقوق اإلنسان يف 
سرياليون ومجلس املساعدة القانونية اإلرشاف لضامن تخصيص أموال الصندوق 
للخدمات القضائية املجتمعية، مبا يف ذلك املشورة واملساعدة القانونية، والتمثيل 
2013؛  سرياليون،  )حكومة  التفاوض  عملية  خالل  املجتمع  وإحاطة  القانوين 

مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجرائم، 2011(. 

 اإلطار 12:

الحصول عىل التمثيل القانوين 

والخربات الفنية

اإلعالم  وسائل  خالل  من  واسع  نطاق  عىل  مشاورة  كّل  عن  اإلعالن  من  بد  وال 

يكون  حيثام  الوطنية،  واللغة  املحلية،  باللغة  ذلك  يتّم  أن  ويجب  محلياً،  املفّضلة 

اعتبار  أجل  من  للمشاركة  األدىن  املستوى  يحّدد  أن  بلد  كّل  عىل  ويتعنّي  مالمئاً.  ذلك 

إجاميل  نسبة  املعايري  تتضّمن  وقد  املصلحة.  ألصحاب  التمثيل  واسعة  التشاور  عملية 

قبيل  من  املهّمشة  املجموعات  ومشاركة  الجنسني،  بني  والتوازن  املجتمع،  سكان 

ذات  املعلومات  كافة  تبادل  وينبغي  الخاصة.  االحتياجات  وذوي  واملسنني،  الشباب، 

أن  ونوعه،يجب  االستثامر  مرحلة  وحسب  مشاورة.  كّل  يف  االستثامر  بشأن  الصلة 

االستثامر: عىل  املوافقة  قبل  املقّدمة  املعلومات  تشمل 

طبيعة االستثامر وحجمه ومّدته الزمنية؛	 

الهدف من االستثامر؛	 

املواقع/املناطق التي ستتأثّر جرّاء االستثامر، مبا يف ذلك بصورة غري مبارشة؛	 

تقييامً أولياً لآلثار املحتملة، مبا يف ذلك املخاطر واملنافع؛	 

اإلجراءات واإلطار الزمني لتطوير االستثامر؛	 

املوظّفني الحكوميني واملوظّفني التابعني للجهة املستثمرة الذين يضطلعون بدور جهات االتصال مع املجتمعات املحلية. 	 

وينبغي أن تحفظ السلطات الحكومية ذات الصلة محارض جميع املشاورات، مبا يف ذلك املعلومات الدميوغرافية عن املشاركني، والقضايا 

تتضّمن  أن  وميكن  العريض.  والجمهور  للمستثمرين  تتيحها  وأن  إليها،  التوصل  تّم  التي  واالتفاقات  أثريت  التي  الرئيسية  والشواغل 

املحارض التي تثبت مدى فعالية املشاورات، معلومات عن مكان وزمان اإلعالن عن املشاورات؛ وعدد املشاورات وتواريخها؛ ومجريات 

عليها.   ووافقوا  املشاركون  وقّعها  التي  املشاركة  مواصلة  بهم؛ وخطة  استعني  الذين  واملرتجمني  املستخدمة  واللغات  املشاورات؛ 

األكرث  أو  املهّمشني  السكان  سيّام  ال  املصلحة،  أصحاب  أنواع  جميع  مشاركة  لضامن  أساسية  الفّعالة  املشاورات  خطة  وتعتب 

الثقافية،  املعايري  حول   – حكوميني  وغري  حكوميني   – محليني  خباء  من  مدخالت  بواسطة  الخطط  تعّد  أن  وينبغي  للمخاطر.  عرضة 

الصلة  ذات  الحكومية  السلطات  القطاع  من  املستثمر  يتوىل  أن  ويجب  وإقصائية.  متييزية  املعايري  هذه  كانت  إذا  ما  ذلك  يف  مبا 

بآراء  مبارشًة  علامً  تحاط  الحكومية  السلطات  أّن:  لضامن  املشاورات  تيسري  بالتشارك 

الثقافية  املعايري  خالل  من  يُوّجه  املستثمر   )2( االستثامر؛  بشأن  املصلحة  أصحاب 

زمنياً  جدوالً  املشاورات  خطة  تقرتح  أن  وينبغي  املشاورات.  ترعى  التي  والقانونية 

كّل  اجتامعات  عقد  مع   – مستمر  نحو  عىل  ومشاورتهم  املصلحة  أصحاب  ملشاركة 

املحلية.  املجتمعات  مع  عليه  واالتفاق  ذلك  بعد  مناقشته  يجب   – مثالً  أشهر  ثالثة 
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4-3 تقييم اآلثار 

حني تنطوي االستثامرات عىل معامالت واسعة النطاق يف مجال حقوق الحيازة، مبا فيها عمليات رشاء واتفاقات رشاكة، يجب أن تسعى 

إليها  تفيض  قد  التي  املحتملة  والسلبية  اإليجابية  لآلثار  مسبقة  مستقلة  تقييامت  إجراء  مختلفني  تتيح ألطراف  أحكام  اعتامد  إىل  الدول 

شأن  ومن  والبيئة.  املعيشة،  وسبل  الكايف،  الغذاء  يف  للحق  التدريجي  واإلعامل  الغذايئ،  واألمن  الحيازة،  حقوق  عىل  االستثامرات  هذه 

الدول أن تضمن تحديد حقوق ومطالبات الحيازة املرشوعة القامئة، مبا فيها الحيازات العرفية وغري الرسمية، عىل نحو منتظم وحيادي، 

إضافة إىل حقوق وسبل معيشة أشخاص آخرين مترّضرين باالستثامر، من قبيل صغار املنتجني. وينبغي أن تجري هذه العملية بالتشاور 

تحرص  أن  الدول  عىل  يجب  كام  التوجيهية.  الخطوط  هذه  يف  واملشاركة  التشاور  مبادىء  مع  يّتسق  مبا  املترّضرين،  األطراف  جميع  مع 

القامئة.   الحيازة املرشوعة  عىل أال تهّدد هذه االستثامرات حقوق 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-10 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

واألمن  املرشوعة،  الحيازة  وحقوق  اإلنسان،  حقوق  عىل  السلبية  اآلثار  املستثمرون  يتفادى  أن  ينبغي  التوجيهية،  للخطوط  وفقاً 

تقييم  إجراء  تضمن  أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي  والبيئة.  املعيشة،  وسبل  الكايف،  الغذاء  يف  للحق  التدريجي  واإلعامل  الغذايئ، 

للتفاوض  أيضاً  تُستخدم  أن  وميكن  املشاريع،  مقرتحات  لتقييم  أداة  االستثامر  تقييم  ويوفّر  االستثامر.  أنشطة  عىل  املوافقة  قبل  لآلثار 

املشاريع.  إلغاء  حتى  أو  املخاطر،  وطأة  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  وضع  ذلك  يف  مبا  املقرتحات،  يف  التغيريات  بشأن 

من  وغريها  االجتامعية  اآلثار  تقييم  بشأن  أقل  توجيهات  هناك  ولكن  لآلثار،  تقييم  إجراء  تقتيض  بترشيعات  عديدة  بلدان  وتحظى 

لآلثار  تقييم  إجراء  تستدعي  التي  االستثامر  أنواع  الترشيعات  تحّدد  أن  وينبغي   .)Wood، 2003 2014؛  وآخرون   ،Smaller( اآلثار 

الحكومية  للسلطات  الترشيعات، ميكن  تتوفّر  إلخ. وحيث ال  املراجعة،  التحليل، واستقاللية  التي يجب تطبيقها – نطاق  التقييم  وخصائص 

البيئة  بشأن  الدولية  املالية  للمؤسسة  التوجيهية  الخطوط  قبيل  من  الدولية،  التوجيهات  أساس  عىل  التقييم  وعمليات  معايري  تصّمم  أن 

2004(. وحسب  البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية  )أمانة   Akwe: Kon Guidelines و  تاريخ(  ال  الدولية،  املالية  )املؤسسة  والسالمة  والصحة 

املقرتح.  باالستثامر  يتأثّروا  أن  يرّجح  الذين  املحليني  املصلحة  األصلية وأصحاب  الشعوب  التقييم  تشارك يف  أن  ينبغي  القاعدة، 

بغرضه  اآلثار  تقييم  وفاء  ولضامن  االستثامر.  تصميم  يف  االستنتاجات  إدماج  وينبغي  روتينية،  كعملية  اآلثار  تقييم  يتّم  أال  ويجب 

أم ال، ينبغي إجراء التقييم قبل اتخاذ أيّة  املتمثّل بتحديد اآلثار السلبية واإليجابية املحتملة لالستثامر، من أجل اتخاذ القرار بامليض قدماً 

قرارات نهائية وقبل التوقيع عىل أي اتفاق. وال بد من إدماج توصيات التقييم بشأن كيفية الوقاية من املخاطر والحّد من وطأتها وتحسني 

 .)4-4 القسم  باآلثار واملنافع يف  الخاصة  االتفاقات  الفرعي حول  القسم  )انظر  اتفاقات االستثامر  الشاملة لالستثامر يف  اآلثار 

االستثامر  تقييم  ويكّمل  االستثامر.  لتنفيذ  الفنية  والجدوى  التجارية  االستمرارية  قابلية  األوىل  بالدرجة  الجدوى  درسات  وتقيّم 

ويعتب  لالستثامر.  الشاملة  االستمرارية  عىل  تؤثّر  أن  ميكن  التي  الرئيسية  والبيئية  االجتامعية  العوامل  تحديد  من خالل  الجدوى  دراسات 

إجراء دراسات الجدوى والتقييم التشاريك لآلثار مهارة شديدة التخصص تتطلّب خباء من أصحاب الكفاءة. وينبغي أن تتوىّل دامئاً خبات 

وطأتها.   من  للتخفيف  املحتملة  والتدابري  املخاطر  بشأن  مستقالً  رأياً  ويقّدم  الفنية  الناحية  من  مرضياً  ليكون  اآلثار  تقييم  خارجية 
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إلخ. 	  مناسب،  التكاليف-اإليرادات، موقع غري  إىل  بالنسبة  افرتاضات خاطئة  مالية غري مدروسة،  املرشوع – خطط  عيوب يف تصميم 
ويف كثري من الحاالت، ميكن أن تحّدد الشوائب قبل بدء االستثامر. 

أصحاب 	  مجموعات  تفتقر  حني  ذلك  يف  مبا  املحليني،  املصلحة  وأصحاب  الحكومة  مع  االستثامر  تسبق  التي  املشاورات  كفاية  عدم 
التشاور. االنخراط يف عمليات  القدرة عىل  إىل  املحلية  واملجتمعات  املصلحة 

االستثامر.	  قبل  واالجتامعية  البيئية  لآلثار  مجٍد  تقييم  إجراء  عدم 

بشأن 	  اتفاق  إىل  التوّصل  يف  والفشل  وتخطيطه،  املرشوع  لتصميم  املبكرة  املراحل  منذ  املحليني  املصلحة  أصحاب  إرشاك  يف  اإلخفاق 
واملنافع. املخاطر  توزيع 

ضعف اإلدارة.	 

التحّكم لدى اإلدارة، مبا يف ذلك االضطرابات األهلية، وإغالق السوق، والتغرّيات غري املتوقعة يف السياسات. 	  عوامل تتخطى قدرة 

 اإلطار 13:

األسباب الرئيسية لفشل 

االستثامرات 

ملراجعة  ومالية  فنية  مبوارد  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  الحكومية  السلطات  تحظى  أن  وينبغي 

فرض  عىل  اآلثار  بتقييم  املتصلة  واألنظمة  السياسات  تنّص  أن  ويجب  املخاطر.  وطأة  من  التخفيف  وتدابري  اآلثار  ورصد  التقييم، 

واآلثار  الجدوى  لتقييم  الكافية  العمليات  وتساعد  تعليقها.  أو  الرتاخيص  سحب  قبيل  من  للرشوط،  االمتثال  عدم  حال  يف  جزاءات 

من  واحداً  يشّكل  لها  واالستجابة  املحتملة  املخاطر  تقييم  كفاية  عدم  أّن  إىل  البحوث  وتشري  لالستثامر؛  املحتمل  النجاح  تحديد  عىل 

مربحاً  يكن  مل  منها  املائة  يف   50 أّن  الزراعية  لالستثامرات  حديثة  مراجعات  يف  وتبنّي  الزراعية.  االستثامرات  لفشل  األساسية  األسباب 

 .)Tyler and Dixie، 2013 التصميم )Mirza et al.، 2014؛  بفعل ضعف  أو فشل  املحّدد،  الزمني  الجدول  وتأّخر عن 

بالنسبة  املستثمرين  لتوجيه  واآلثار  االستمرارية  تقييم  من  املستمدة  املعلومات  تستخدم  أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي 

عامة  ملحة  القسم  هذا  من  تبقى  ما  ويوفّر  التصميم.  ضعيفة  استثامرات  عىل  املوافقة  خطر  من  وللحّد  االستثامر  تصميم  تحسني  إىل 

اآلثار  وتقييم  الجدوى  تخطيط  بشأن  التوجيهات  من  مزيد  ويتوفّر  اآلثار.  تقييم  يغطّيها  أن  يجب  التي  الرئيسية  املجاالت  عن  موجزة 

 .)Smaller et al.، 2014( واملياه الزراعية  األرايض  االستثامر يف  التفاوض عىل عقود  املستدامة بشأن  للتنمية  الدويل  املعهد  دليل  يف 

التطّور املقرتح من جانب املستثمر وإجراء مشاورة عامة بشأنه.	  اإلبالغ عن 

املقرتح.	  باالستثامر  يتأثّروا  أن  يحتمل  الذين  اآلخرين  املحليني  املصلحة  وأصحاب  األصلية  الشعوب  تحديد 

املحليني.	  املصلحة  وأصحاب  األصلية  الشعوب  مشاركة  لضامن  آليات 

مصالحهم 	  تتأثّر  أن  يحتمل  الذين  اآلخرين  املحليني  املصلحة  وأصحاب  األصلية  الشعوب  وشواغل  آراء  لتسجيل  عليها  متفق  عملية 
املقرتح. االستثامر  جّراء 

املحليني 	  املصلحة  وأصحاب  األصلية  للشعوب  الفّعالة  املشاركة  لضامن  الالزمة  والقانونية  والفنية  واملالية  البرشية  املوارد  تحديد 
اآلثار. تقييم  امتداد عملية  اآلخرين عىل 

نتيجة 	  املحتملة  واالجتامعية  والبيئية  الثقافية  السلبية  اآلثار  وطأة  من  للتخفيف  طوارئ  خطط  جانب  إىل  الرصد،  أو  لإلدارة  خطة 
املقرتح. االستثامر 

والتعويضات. 	  والتأمني  التصحيح  عن  املسؤولة  الفاعلة  الجهات  تحديد 

املتأثرين.	  اآلخرين  املحليني  املصلحة  أصحاب  أو  األصلية  والشعوب  املحتمل  املستثمر  بني  عليها  املتفق  العمل  االتفاقات وخطط 

واالستئناف. 	  للمراجعة  عملية 

 اإلطار 14:

العنارص األساسية 

لتقييم اآلثار

املصدر: أمانة اتفاقية 

التنّوع البيولوجي، 2004.
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اآلثار عىل الحيازة  

املقّرر، وينبغي أن يحلّل اآلثار  التي يغطّيها االستثامر  املنطقة  الحيازة املرشوعة وأصحابها يف  يجب أن يحّدد تقييم اآلثار جميع حقوق 

اإليجابية والسلبية املحتملة التي قد يخلّفها االستثامر عىل هذه الحقوق وعىل أصحابها. والهدف من ذلك تاليف أيّة آثار سلبية ملحوظة 

الحاليني.  الحقوق  بأصحاب  ترّض  ال  التي  باملستثمر  الخاصة  والرتتيبات  الحيازة،  إىل  بالنسبة  الحلول  تحديد  عن طريق 

بالحّد من خطر  ما يسمح  املحتملة،  والنزاعات  االستخدام،  وأمناط  بالبيئة،  الخاصة  املحلية  املعارف  لآلثار عىل  التشاريك  التقييم  ويستند 

:)2015 الدولية،  للتنمية  األمريكية  )الوكالة  الحيازة  اآلثار عىل حقوق  لتقييم  الالزمة  املعلومات  أكب. وتشمل  بشكل  النزاعات 

إلخ.؛	  الصور،  الخرائط،  الرضائب،  األرايض، سجالت  الحيازة – سندات ملكية  املتعلّقة بحقوق  الوثائق 

السكان؛	  األرايض ومستخدميها من  ماليك  املنطقة، وعدد  املحلية يف  واملجتمعات  القرى  حدود 

الجوار؛ 	  الذين قد ال يقيمون يف  أو املوسميون  املؤقتون  املنطقة، مبن فيهم املستخدمون  املوارد يف  الذين يستخدمون  السكان  عدد 

السكان؛	  من  لكّل مجموعة  الحيازة  حقوق 

املسؤول أو املسؤولون عن تنظيم األرايض واملوارد يف املنطقة؛	 

املنطقة؛	  يف  واملستخدمة  املتاحة  املوارد 

املنطقة؛	  يف  الثقافية  املواقع 

النشاط الراهن يف كّل قطعة أرض؛	 

والحالية؛	  السابقة   – الخالفات  أو  النزاعات 

األفضل؛	  الحيازة  خيار  لتحديد  التداولية  العامة  املشاركة  عمليات 

 	  .)5 املؤرشات لرصد اآلثار خالل تنفيذ املرشوع وبعده )انظر الفصل 

اآلثار عىل املوارد البرشية 

عىل  التفاوض  يف  املصلحة،  وأصحاب  املحلية،  والسلطات  للدول،  مهمة  أداة  البرشية  املوارد  عىل  املحتملة  اآلثار  تقييم  يشّكل  أن  ميكن 

امتيازات مبوجب االتفاق لاللتزامات يف مجال حقوق اإلنسان.  أيّة طلبات أو  امتثال  اتفاق االستثامر، وضامن 

وتنص الخطوط التوجيهية )الفقرة 3-2( عىل وجوب أن يحرتم املستثمر واملؤسسات التجارية حقوق اإلنسان وأن يتفادوا انتهاكها، 

وأن يحّددوا أيّة آثار سلبية تخلّفها عىل هذه الحقوق ويقيّموها ويجدوا الحلول التصحيحية لها. وهذا يعني أنّه يتوّجب عىل السلطات 

من خالل طلب  اإلنسان  لحقوق  املستثمرين  احرتام  ورصدها، ضامن  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  املنخرطة يف جهود  الحكومية 

القضايا  وتشمل  2011أ(.  املتحدة،  األمم  2014؛  اإلنسان،  لحقوق  السامية  )املفّوضية  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الواجبة  العناية  مامرسة 

 .)2010 الدولية،  املالية  الحسبان عند تقييم اآلثار املحتملة عىل حقوق اإلنسان )املؤسسة  التي يجب أن تؤخذ يف 

السواء؛	  والدولية عىل  الوطنية  القانونية  األطر  االستثامر، ضمن  فيه  يعمل  الذي  اإلنسان  املحّدد لحقوق  السياق 

اإلنسان؛	  واآلثار عىل قضايا حقوق  باملخاطر  املقرتحة وعالقتها  التجارية  األعامل  أنشطة 
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 اإلطار 15:

الخطوات املّتبعة يف 

تقييم اآلثار املحتملة 

عىل حقوق اإلنسان

للمخاطر؛	  املعرّضني  و/أو  املترضرين  املصلحة  أصحاب  لحقوق  الرصيح  االعتبار 

التوّرط يف أفعال أو مع أطراف خارجية قد تعزى إىل الرشكة املستثمرة. 	 

تُقيَّم  أن  املهم  من  األحوال،  واالجتامعية. ويف جميع  البيئية  لآلثار  العام  بالتقييم  الخاصة  البلد  القضايا يف رشوط  أحياناً هذه  وتُشَمل 

املحتملة: اآلثار  تقييم  عند  االعتبار  يف  أخذها  ينبغي  التي  الحقوق  ييل،  ما  ويف  وشامل.  منهجي  بشكل  اإلنسان  حقوق 

الحقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك الحق يف الحياة، والحق يف عدم التعرّض للتعذيب ولالستعباد، والحق يف الخصوصية، والحق 	 

والحق  والتجّمع،  التعبري  والحق يف حرية  املعتقد،  والحق يف حرية  عادلة،  محاكمة  والحق يف  التعّسفي،  لالعتقال  التعرّض  عدم  يف 

1966أ(؛ اإلنسان،  لحقوق  السامية  املفوضية   – والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  )العهد  للتمييز  التعرّض  يف عدم 

آمنة وصحية، 	  والحق يف ظروف عمل  عادل،  أجر  والحق يف  العمل،  ذلك حقوق  مبا يف  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

معييش  مستوى  يف  والحق  مالئم،  صحي  مستوى  يف  والحق  التعليم،  يف  والحق  إليها،  واالنضامم  نقابية  اتحادات  إنشاء  يف  والحق 

للتمييز  التعرّض  عدم  يف  والحق  الثقافية،  الحياة  يف  املشاركة  يف  والحق  املالئم،  واملسكن  الكايف  الغذاء  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  الئق، 

1966)ب((.  اإلنسان،  لحقوق  السامية  املفوضية   – والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  )العهد 

الفحص 

من  أيّة مجموعات  إىل  وبالنسبة  تتأثّر،  أن  يحتمل جداً  التي  اإلنسان  لحقوق  متهيدي  بتحليل  التقييم  يبدأ  أن  يجب 
الصناعة  وقطاع  للمستثمر،  املحتملة  وااللتزامات  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  التحليل  هذا  ويشمل  أيضاً.  السكان 

اإلنسان.  يطرحها عىل حقوق  التي  املحّددة  والتحديات  واملخاطر 

تحديد النطاق

تتمثّل الخطوة التالية بتحديد املسائل التي سيعالجها التقييم واملنهجية التي ستطبّق، مبا يف ذلك املؤرشات واستخدامها.

جمع البّينات

بغرض تحديد اآلثار املحتملة بأدق شكل ممكن، يجب أن تنطوي هذه الخطوة عىل بحوث كّمية – مبا يف ذلك وضع 
ممثليهم،  أو  الحقوق  أصحاب  مع  املشاورات  فيها  مبا  السواء،  عىل  ونوعية   – االنحدار  وتحليل  االقتصادي  التصميم 

ممكناً.  ذلك  كان  حيثام  التشاركية  البحوث  منهجيات  باستخدام 

التحليل 

تفاديها  أو  اآلثار  التخفيف من وطأة  اإلنسان، وتحديد سبل  املحتملة لالستثامر عىل حقوق  اآلثار  تقييم  ينبغي 
املرشوع.   تصميم  تغيري  عب 

آليات الرصد

استنتاجات  أساس  عىل  االستثامر،  فرتة  امتداد  عىل  اإلنسان  حقوق  عىل  اآلثار  لرصد  آليات  وضع  يجب 
اإلنسان.  حقوق  عىل  لآلثار  األويل  التقييم 

1

2

3

4

5
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اآلثار االجتامعية واملعيشية 

املعيشية.  السبل  عىل  الشامل  األثر  تقييم  أجل  من  والثقافية  االجتامعية  العوامل  عىل  لالستثامر  املحتملة  اآلثار  من  التحّقق  املهم  من 

تحليلياً  إطاراً   )2001( املتحدة  اململكة  يف  الدولية  التنمية  دائرة  أعّدتها  التي  املستدامة  املعيشية  السبل  بشأن  التوجيهات  وثائق  وتوفّر 

النهج  لتحليل األنواع الخمسة لألصول – البرشية واالجتامعية والطبيعية واملادية واملالية – الالزمة لدعم السبل املعيشية. ويقوم  مفيداً 

عىل وضع مؤرشات محّددة لكّل مجال يجب تقييمه )مثالً االستثامر( ورصد هذه املؤرشات قبل تنفيذ املرشوع وخالله وبعده. 

لها  التي  الحقوق  يؤثّر عىل  لتطّور مقرتح قد  السواء،  املفيدة والسلبية عىل  املحتملة،  اآلثار  لتقييم  األثر االجتامعي "عملية  وتقييم 

حياة  جودة  يعني  ما   – واستمراريته  وحيويته  املتأثّر  املجتمع  رفاه  عىل  وكذلك  وسياسية،  ومدنية  وثقافية  واجتامعية  اقتصادية  أبعاد 

املادية  والحامية  والوحدة  الدخل،  توزيع  قبيل  من  متعددة،  واقتصادية  اجتامعية  مؤرشات  حيث  من  قياسها  جرى  كام  املجتمع، 

التنّوع  اتفاقية  )أمانة  والخدمات"  التحتية،  والبنية  واإلقامة،  السكن  ومعايري  العمل  ومستويات  واملجتمعات،  لألفراد  واالجتامعية 

كيف  وتقييم  لتصنيف  املوافقة  وعمليات  الرسمي  التخطيط  يف  االجتامعية  اآلثار  تقييم  يدمج  عديدة،  بلدان  ويف   .)2004 البيولوجي، 

غري  البيئية،  اآلثار  جانب  إىل  االجتامعية  اآلثار  غالباً  وتُقيَّم  واملستوطنات.  واملجموعات  السكان  عىل  تؤثّر  أن  املقرتحة  للتطّورات  ميكن 

الرسمية.  التخطيط  البيئية يف نظم  اآلثار  بقدر  تلقى حتى اآلن اهتامماً  أنّها ال 

وتشري اآلثار الثقافية إىل كيفية تأثري التطّور املقرتح عىل طريقة حياة مجموعة محّددة أو جامعة من األشخاص. وهي تشمل اآلثار 

وأنواع  املحلية  البيئة  مع  والعالقات  واالقتصاد  واألعراف  )اللغات(  واللغة  العرفية  والقوانني  املعتقد  ونظم  القيم  عىل  والسلبية  املفيدة 

 .)2004 البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية  )أمانة  املتأثّر  للمجتمع  والتقاليد  االجتامعي  والتنظيم  معيّنة، 

عىل  املحّددة  اآلثار  تقييم  األسايس  من  الثقافية،  أو  املعيشية  أو  االجتامعية  اآلثار  عىل  يركّز  التقييم  كان  إذا  عام  النظر  وبرصف 

مختلف  بشكل  ويتأثرون  للمخاطر،  وعرضًة  تهميشاً  األكرث  السكان  مجموعات  األحيان  أغلب  يف  يشّكلون  أنّهم  حيث  والشباب،  النساء 

األكب سّناً.   والبالغني  الرجال  عن 

اآلثار البيئية 

املقرتحة،  للمشاريع  املحتملة  البيئية  اآلثار  تحديد  أجل  من  القرار  لصانعي  أداة  بأنّه  البيئية  اآلثار  تقييم  الدولية  املالية  املؤسسة  تصف 

ومبادرات  اتفاقات  وتطلب  والرصد.  واإلدارة،  املخاطر،  من  والتقليل  للوقاية،  املالمئة  التدابري  وإدماج  وتصميم  البديلة،  النهج  وتقييم 

دولية عديدة من قبيل اتفاقية التنّوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر، ومبادرة التقارير العاملية، ومبادئ اإلكوادور، 

هذا  اعتامد  ويجري  املحتملة،  البيئية  اآلثار  تقييم  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلمنائية  املساعدة  ولجنة 

العاملية عىل  التقارير  التابعة ملبادرة  التوجيهية لتقارير االستدامة  التقييم يف الترشيعات املحلية يف أكرث من 100 بلد. وتشتمل الخطوط 

املحلية،  املجتمعية  واآلثار  اإلنسان،  حقوق  مراعاة  ذلك  يف  مبا  واالجتامعي،  والبيئي  االقتصادي  األداء  عن  الرشكات  لتقارير  معايري 

.)2004 البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية  )أمانة  الجنسني  بني  واملساواة 
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4-4 سلطة وعملية املوافقة

املخاطر  والبيئة، من  الغذايئ،  املعيشة، واألمن  اإلنسان، وسبل  املرشوعة، وحقوق  الحيازة  الدول ضامنات لحامية حقوق  توّفر  أن  يجب 

عىل  املوافقة  كيفية  تنظيم  الضامنات...  هذه  تشمل  أن  وميكن  الحيازة.  حقوق  مجال  يف  النطاق  واسعة  معامالت  عن  تنشأ  قد  التي 

الربملانية.  املوافقة  قبيل  من  معيناً،  مستوى  تتجاوز  التي  التحويالت 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-6 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

وينبغي أن تشرتط القوانني عىل اتفاقات االستثامرات أن تحّدد بوضوح حقوق وواجبات جميع األطراف يف االتفاق. ويجب أن أن متتثل 

الوطنية.  االستثامر  وقوانني  القانونية  لألطر  االستثامرات  اتفاقات 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-8 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

إىل  استناداً  املفاوضات  يف  الصلة  ذوي  األشخاص  جميع  مشاركة  تضمن  بحيث  شاملة  معلومات  املتعاقدة  األطراف  توّفر  أن  ويجب 

تكون  أن  الرضوري  ومن  املتأثّرين.  األشخاص  كل  إىل  بالنسبة  ومفهومة  موثّقة  االتفاقات  تكون  أن  إىل  تسعى  وأن  مجدية،  معلومات 

الجنسني.  بني  للمساواة  ومراعية  متييزية  غري  التفاوض  عملية 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-11 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ج(. 

هناك  يكون  قد  التسجيل،  أعقاب  ويف  االستثامر.  ونوع  البلد  حسب  كبري  حّد  إىل  االستثامرات  عىل  املوافقة  وإجراءات  عمليات  تختلف 

واضحة عن هذه  املستثمرون مبعلومات  يحظى  أن  املهم  الالزمة. ومن  والرتاخيص  التصاريح  للحصول عىل  املوافقة  العرشات من خطوات 

األرايض  بحيازة  املتصلة  املوافقة  مراحل  فقط  الدليل  ويناقش هذا  نفسها.  اإلجراءات  محّدد  بلد  املستثمرين يف  يتبع جميع  وأن،  الرشوط 

االخرتاع.  وبراءات  التجارية،  والعالمات  العمل،  وتصاريح  الهجرة،  قبيل رشوط  من  أخرى  عمليات  يتناول  وال  الطبيعية؛  املوارد  واستخدام 

عملية  املستثمرين خالل  برعاية  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  الحكومية  السلطات  دور  من  األكب  الجزء  ويتمثّل 

تتسم  ال  حني  تعديلها  بغية  العمليات  ورصد  العملية،  امتداد  عىل  القضايا  ملعالجة  املستثمرين  مع  اتصال  عىل  تبقى  حيث  املوافقة، 

الكفاءة.  أو  بالفعالية 

وحّددت اتفاقات أو عقود االستثامر، تاريخياً، بني املستثمر والدول بالدرجة األوىل، حقوق املستثمر من دون وضع أية التزامات عىل 

من  املستثمر  تعفي  باالستقرار  متعلّقة  بنوداً  األحيان  أغلب  يف  االستثامر  اتفاقات  أيضاً  وتضّمنت  املحليني.  املصلحة  أصحاب  أو  الدولة 

تبعات أّي قانون جديد أو معّدل يتّم إقراره بعد تاريخ اتفاق االستثامر، وقد تسمح حتى للمستثمر بطلب تعويضات يف حال كان للقانون 

عالياً. ويؤّدي  سياسياً  املستثمرون خطراً  يلحظ  النامية حيث  البلدان  البنود يف  االستثامر. ولطاملا جرى تطبيق هذه  أثر سلبي عىل  الجديد 

وضع قيود عىل قدرة الحكومة عىل إقرار الترشيعات أو تعديلها إىل الحّد من قدرتها عىل معالجة أية مشاكل قد تتأىت عن االستثامر بشكل 

أهداف  يف  االستثامرات  مساهمة  الحيازة، وضامن  حقوق  وصون  السياساتية،  القرارات  اتخاذ  يف  الحكومات  حرية  أجل حامية  ومن  كبري. 

 .)Shemberg، 2008( املستثمرون  يطلبها  التي  باالستقرار  املتعلّقة  البنود  تحايش  بد من  ال  املستدامة،  التنمية 

)Cotula، 2014؛  الخصوص  بهذا  وتوجيهات  واالجتامعية  البيئية  األهداف  مع  االستثامر  اتفاقات  مواءمة  يف  متناٍم  اهتامم  وهناك 

Smaller وآخرون، 2014؛ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ Mann، 2008(. وكام نوقش يف الفقرة 4-1، فإّن املواءمة ميكن أن تبدأ 

أهداف  تعميم  ذلك  بعد  ويجب  الحيازة.  وصون حقوق  التنمية،  أهداف  أساس  عىل  الفحص  معايري  وضع  من خالل  التسجيل،  مرحلة  يف 

املوافقة عىل االستثامر.  اتفاقات االستثامر مع كافة األطراف ويف سائر مراحل عملية  التنمية عىل جميع 
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سلطة املوافقةالناتجاملرحلة
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سلطة تشجيع االستثامرات؛ سلطة منح رقم التسجيل؛ شهادة التسجيلتسجيل نية االستثامر
التصاريح وسندات امللكية

الرشاكات مع مورّدين محليني )مثالً أصحاب 
املصلحة(

األطراف يف االتفاقاتالعقود أو اتفاقات املشاريع املشرتكة 

تقييم اآلثار الذي يغطّي التبعات عىل الحيازة، 
واآلثار البيئية واالجتامعية والصحية

وزارة/وكالة البيئة، الشؤون االجتامعية، الصحة؛ الترصيح أو الرتخيص
الهيئة املحلية لحقوق اإلنسان

التفاوض عىل إيجار/ بيع األرايض، مبا يف ذلك 
التخمني  واملدفوعات

وزارة األرايض؛ سجل سندات ملكية األرايض؛ اتفاقات تأجري/بيع األرايض
وزارة شؤون الشعوب األصلية

التفاوض بشأن اآلثار واملنافع، مبا يف ذلك 
التخمني واملدفوعات

املجتمعات املتأثّرة االتفاق الخاص باآلثار واملنافع

البملان؛ الرئيس؛ وزارة التجارةمذكرة التفاهم واالتفاق؛ اتفاق االستثامراملراجعة الحكومية النهائية 

 الجدول 5:

مثال عن عملية املوافقة 

عىل االستثامرات

الرشاكات مع موّردين محليني
 

كام نوقش يف هذا الدليل، فإّن أحد سبل الحّد من نقل حقوق الحيازة يتمثّل بعقد رشاكات بني املستثمرين وأصحاب حقوق الحيازة 

أنّه  2-2. غري  القسم  العالقات أشكاالً عديدة كام ذكر يف  تتخذ هذه  أن  لإلنتاج. وميكن  الالزمة  املدخالت والخدمات  لتوفري  الحاليني، 

األرباح  أو  اإليرادات  لتقاسم  أحكاماً   )2( والشفافية؛  العدالة  لضامن  أحكاماً   )1( العقود:  أو  االتفاقات  جميع  تتضّمن  أن  يجب 

تحديد  كيفية  تصف  وبنوداً   )3( ودفعها؛  طرف  كّل  حصص  احتساب  وكيفية  األرباح  أو  اإليرادات  تحديد  كيفية  عىل  تنص  الصافية، 

األسعار التي ستدفع للمزارعني، مع آليات منصفة وسهلة الفهم لتحديد األسعار. ويف حال وجوب تشارك إدارة املرشوع، ينبغي أيضاً 

أن يلحظ العقد بوضوح: )1( صالحيات كّل طرف وكيفية اتخاذ القرارات؛ )2( سلطة كّل طرف لتفتيش دفاتر ومحارض املرشوع؛ )3( 

أية رشوط مفروضة عىل املستثمر لنقل الخبات، واملشاركة يف التدريب أو توفري موارد مائية أو غريها من املوارد لرشيك أو أصحاب 

الخدمات  إتاحة  تضمن  أن  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع  املعنية  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي  محليني.  مصلحة 

واملشورة القانونية لألطراف التي لديها تجربة محدودة أو خبة أقل يف التفاوض عىل العقود. ويجب أن تتوفّر العقود بلغة )لغات( 

االستثامر.  عن  مفّصلة  معلومات  وتوفري  الرشاكة  تسجيل  وينبغي  املتعاقدين،  الطرفني 
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تقييم اآلثار 

عىل  املقرتحة  الستثامراتهم  البيئية  اآلثار  تقييم  الزراعيني  املستثمرين  عىل  البلدان  معظم  تشرتط  السابق،  القسم  يف  املوجز  النحو  عىل 

الجنسني  الحيازة والجوانب االجتامعية واملساواة بني  اآلثار عىل  تقييم  بصورة متزايدة  أيضاً  البلدان  الرتخيص. وتطلب  األقّل قبل إصدار 

االمتثال،  عدم  ومعاقبة  االمتثال،  ورصد  التصاريح،  وإصدار  اآلثار،  تقييم  استعراض  يعتب  البلد،  وحسب  الغذايئ.  واألمن  والصحة 

وكاالت  تطلب  أن  ميكن  أو  كافياً،  وشامل  واحد  تقييم  ويكون  خارجية.  بوكاالت  أو  أكرث  أو  واحدة  وزارية  بإدارة  املنوطة  املسؤوليات 

إدارية لقاء مراجعة أعامل تقييم  املراجعة املختلفة عمليات تقييم متعّددة لها أنواع متباينة من اآلثار. وتتقاىض حكومات كثرية رسوماً 

يتعنّي عىل  داعمة،  تتوفّر ترشيعات  ال  املحتمل. وحني  االستثامر  يطرحه  الذي  الخطر  أساس مستوى  عادة عىل  الرسوم  وتُحتسب  اآلثار، 

السلطات الحكومية التي تتوىّل مراجعة أعامل تقييم اآلثار، أن تضمن إدماج املستثمر لالستنتاجات املستقاة من تقييم اآلثار يف تصميم 

التقييم فرتة االستثامر  املنبثقة عن  التخفيف من وطأة املخاطر، كحّد أدىن. وينبغي أن تغطّي خطة اإلدارة  املرشوع و/أو تحديد تدابري 

الالزمة.  باملعلومات  املتأثّرين  األفراد  املوقّع مع  واملنافع  اآلثار  االتفاق بشأن  الجمهور، وتفيد  تُعّمم عىل  بكاملها، وأن 

التفاوض بشأن تأجري األرايض أو بيعها 

كام نوقش يف األقسام اآلنفة، ينبغي أن تنطوي عمليات تأجري األرايض أو بيعها عىل مشاورات واسعة النطاق، وأن يتّم التفاوض بشأنها 

بعض  يف  الحكومية  السلطات  أيضاً  وتشرتط  فحسب.  الوطنية  أو  العرفية  السلطات  مع  وليس  ومستخدميها،  األرايض  ماليك  مع  مبارشة 

أكرث من  استئجار  الساعني إىل  املستثمرين  الحكومات كذلك من  األرايض عىل مراحل، حسب حجم االستثامر. وقد تطلب  تأجري  األحيان 

5000 هكتار من األرايض العامة، أن يثبتوا قدرة منوذج االستثامر الذين يقّدمونه عىل االستمرار عىل 2500 هكتار، قبل منحهم إمكانية 

الذي قد يكون  للمستثمر  الرتتيبات، يف أغلب األحيان، مفيداً  النوع من  املائة. ويكون هذا  50 يف  التي تشّكل  املتبقية  استئجار املساحة 

بحوزته رأس مال عامل محدود يف مستهل العملية الزراعية، وميكن أال يرغب يف ربط رأس املال العامل بأرض لن تستغّل بشكل فوري 

)Mirza وآخرون، 2014(. 

اآلثار  تقييم  إىل  النفاذ  وبإمكانية  قانوين،  بتمثيل  واملفاوضات  املشاورات  يف  الطرفان  يحظى  أن  ينبغي  األحوال،  جميع  ويف 

لقاء  املدفوعات  عىل  التفاوض  ويجب  استخدامها.  وأمناط  األرايض،  حيازة  وأنظمة  األرايض،  مستخدمي  جميع  تحّدد  التي  واملعلومات 

أو تحسينها  املحلية  املعيشية  السبل  والحفاظ عىل  املنافع،  أقىص قدر من  لتوفري  الحالية  الظروف  وتكييفها مع  بيعها،  أو  األرايض  تأجري 

يف الوقت نفسه. وترد األحكام األساسية التي يجب تضمينها يف ترتيبات تأجري األرايض يف القسم 6-2 ويف الدليل إىل التفاوض عىل عقود 

.)2014 )Smaller وآخرون،  املستدامة  للتنمية  الدويل  للمعهد  االستثامر 
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املدفوعات لقاء نقل حقوق الحيازة 

ميكن أن تتّخذ املدفوعات لقاء نقل حقوق الحيازة أشكاالً متعددة، وينبغي التفاوض بشأنها مبارشة مع أصحاب الحق يف الحيازة الذين 

سيتأثّرون بنقل الحيازة. وميكن أن تكون املدفوعات مالية أو غري نقدية، أو عب توفري سلع أو خدمات أو رشوط يرتئي أصحاب حقوق 

يتيح  أن  األغذية،  لزراعة  سابقاً  استُّغلت  أرضاً  يستأجر  الذي  للمستثمر  ميكن  املثال،  سبيل  وعىل  قيمة.  ذات  أنّها  املحليني  الحيازة 

منخفضة  ومدخالت  فني  دعم  عىل  الحصول  جانب  إىل  الجوار،  يف  األغذية  لزراعة  بديلة  أرض  إىل  النفاذ  إمكانية  املتأثّرين  للمزارعني 

من  العديد  ففي  وقدراتهم.  املدفوعات  عىل  يحصلون  للذين  الثقافية  املعايري  االعتبار  يف  الدفع  آليات  تأخذ  أن  ينبغي  كام  التكلفة. 

الحسابات  النقدية و/أو  ال تستخدم األموال  الطويل، وأحياناً  النقد يف األمد  السكان بخبة محدودة يف إدارة  الريفية، يتمتّع  املجتمعات 

املرصفية عىل نطاق واسع. وميكن أن تكون املدفوعات لقاء أراض أو موارد مملوكة أو مستخدمة بالتشارك شديدة التعقيد، ومن املهم 

ضامن شمول مستخدمي األرايض مع حقوق الحيازة املرشوعة يف املفاوضات ورصف املدفوعات. وميكن تيسري رصف املدفوعات بصورة 

النساء من  استفادة  بشأن ضامن  توجيهات  وترد  املدفوعات.  قانوين محايد وموثوق لرصف جميع  كيان  إنشاء  عادلة وشفافة من خالل 

2013 )أ((. حوكمة األرايض للنساء والرجال )منظمة األغذية والزراعة،  الفني حول  الدليل  املدفوعات يف 

االتفاقات بشأن اآلثار واملنافع

عىل  تستخدم  وهي   .)Morgera، 2015( املؤسسية  االجتامعية  املسؤولية  لضامن  حديثاً  نهجاً  واملنافع  اآلثار  بشأن  االتفاقات  تشّكل 

أنواع  جميع  عىل  تطبيقها  ميكن  ولكن  األصلية،  للشعوب  تابعة  أو  تقليدية  أراض  عىل  تتّم  التي  االستثامرات  إىل  بالنسبة  أوسع  نطاق 

اآلثار يف ما  تقييم  املستمدة من  االستنتاجات  اآلثار واملنافع  االتفاق بشأن  الحيازة. ويجمع  آثار عىل أصحاب حقوق  لها  التي  االستثامر 

وميكن  واملستثمر.  املحليني  املصلحة  أصحاب  بني  عليها  التفاوض  تّم  التي  واملنافع  حّدتها،  من  التخفيف  وتدابري  املحتملة،  اآلثار  يخص 

اتفاق واحد  االثنني يف  بني  الجمع  تدريب. وعن طريق  أو  تحتية  بنية  أو  رعاية صحية،  أو  أو مدارس،  توفري وظائف،  املنافع  أن تشمل 

يجب  وبيعها،  األرايض  تأجري  إىل  بالنسبة  وكام  لآلثار.  للتصدي  املنافع  اختيار  ميكن  املحليون،  املصلحة  وأصحاب  املستثمرون  يوقّعه 

أو مع ممثّليهم.  باالستثامر  يتأثّروا  أن  املحتمل  الحيازة  واملنافع مع جميع أصحاب حقوق  باآلثار  باملتعلّقة  االتفاقات  التفاوض عىل 

وتعود االتفاقات بشأن اآلثار واملنافع، التي تنص عىل موافقة املستثمر عىل تقديم مساهامت ألصحاب املصلحة املحليني، وعىل كيفية 

معالجة املستثمر للمخاطر أو اآلثار السلبية، بفوائد عىل املستثمرين، وأصحاب املصلحة املحليني، والسلطات الحكومية املسؤولة عن رصد اآلثار 

وتصميم السياسات. ويتمثّل أحد األسباب الشائعة للنزاعات بني املستثمر واملجتمع املحيل، بضعف التواصل أو تباين التوقعات املتوخاة مام 

ومنافعها،  استثامراتهم  آثار  بشأن  املحليني  املصلحة  أصحاب  مع  مبارشة  املستثمرون  يتفاوض  التنفيذ. وحني  بتنفيذه وموعد  املستثمر  يلتزم 

ينخفض االحتامل بأن يواجهوا مطالبات ناشئة عن التوقّعات غري الواقعية ألصحاب املصلحة املحليني. وتساعد أيضاً مناقشة هذه القضايا قبل 

إبرام اتفاق االستثامر عىل توعية أصحاب املصلحة املحليني عىل املطالب القابلة للتنفيذ، بالنظر إىل رضورة أن تكون االستثامرات قابلة لالستمرار 

من الناحية االقتصادية. وكذلك، ميكن أن تدعم االتفاقات بشأن اآلثار واملنافع عملية الرصد واملناقشات املستمرة بخصوص كيفية التخفيف من 

وطأة اآلثار السلبية، وتحقيق آثار إيجابية مبا يتامىش مع أهداف أصحاب املصلحة املحليني والسياق املحيل. 
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وميكن أن تشمل االتفاقات اتفاقات بشأن التعويضات واآلليات املتصلة بأيّة آثار سلبية. ويجوز رصف مستحقات للتعويض عن صعوبة أو 

خسارة أو إصابة، وينبغي أن تأخذ يف الحسبان الخسائر أو اآلثار الحالية واملستقبلية عىل األفراد املتأثّرين أو املجتمعات املتأثّرة عىل حّد سواء. 

ويرد يف الفصل 5 مزيد من املعلومات حول ما يجب إدراجه يف االتفاقات بشأن اآلثار واملنافع، وتتوفّر معلومات إضافية بشأن آليات التظلّم يف 

القسم 4-5.

املوافقة الحكومية النهائية

الحصول عىل  عن  واالتفاقات، عوضاً  والتصاريح  والرتاخيص  الوثائق  يجمعوا سلسلة من  أن  البلدان  العديد من  املستثمرين يف  يتعنّي عىل 

 .)2012 والتنمية،  للتجارة  املتحدة  األمم  )مؤمتر  البلد  يف  قانونية  بصورة  للعمل  اتفاق،  وثيقة  أو  الحكومة  من  شاملة  واحدة  موافقة 

نظامه  مع  وجه  أفضل  تتالئم عىل  التي  النهائية  املوافقة  عملية  بلد  كّل  يحّدد  أن  وينبغي 

حسب  للموافقة،  متعددة  بعمليات  البلدان  بعض  ويحظى  اإلمنائية.  وأولوياته  التنظيمي 

حجم االستثامر أو نوعه. ويف الحّد األدىن، ينبغي أن تسّجل جميع االستثامرات املذكورة يف 

الشفافية  ضامن  أجل  من  املعنية،  الحكومية  السلطة  لدى  السابقة  الفرعية  األقسام 

يف  جهودها  إدماج  عىل  تساعد  متطلبات رصيحة  أيضاً  البلدان  لبعض  يكون  وقد  والرصد. 

املستدامة.  التنمية  أهداف  مع  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع 

الحوافز الرضيبية ورشوط األداء

يستخدم مبدأ تخفيض الرضائب للمستثمرين الذين يستوفون بعض املعايري عىل نطاق واسع 

لتشجيع االستثامرات، وتوجيهها نحو أهداف التنمية املستدامة. وعىل سبيل املثال، ميكن أن متنح 

حوافز رضيبية لالستثامرات يف قطاع محّدد أو منطقة معيّنة من البلد. غري أّن الحوافز تنتقد أيضاً 

السلع  مثن  لتسديد  استخدامها  للدولة  ميكن  التي  اإليرادات  تقلّص  حيث  واسع،  نطاق  عىل 

الحوافز  متنح  أن  ويجب   .)James، 2009 وNewell(، 2013؛   Jenkins( العامة  والخدمات 

الرضيبية فقط ضمن اإلطار القانوين الوطني، وأال تصب يف كفة االستثامرات األجنبية عىل حساب 

الحوافز  ومتنح   .)2008 االقتصادي،  امليدان  يف  والتعاون  التنمية  )منظمة  املحلية  االستثامرات 

الرضيبية يف بعض األحيان فقط بعد وفاء االستثامرات مبعايري أداء محّددة. 

وميكن أن تكون رشوط األداء غري املرتبطة بحوافز رضيبية أداة أكرث حياداً ملوءامة جهود 

تشجيع االستثامر مع أهداف التنمية املستدامة. ويجوز أن تكون الرشوط جزءاً من الترشيعات 

الوطنية أو أن تُدمج يف اتفاقات أو عقود بني الحكومة واملستثمرين. وميكن أن تخدم أهدافاً 

اقتصادية واجتامعية وبيئية وصحية، ولكن قد تكون مقيّدة بأحكام التجارة الدولية أو اتفاقات 

للموافقة عىل  تكون رضورية  أن  من  وبدالً  الطوعية.  األداء  شعبية رشوط  وتتنامى  االستثامر. 

تقارير  أداء إلعداد  لهذه الرشوط أن تشّكل مؤرشات  الحصول عىل حوافز، ميكن  أو  االستثامر 

بشأن االستدامة ورصدها.

خطوطها  يف  التالية،  املوافقة  بعملية  غانا  يف  باألرايض  املعنية  اللجنة  تويص 

أو  زراعية  ألغراض  النطاق  واسعة  األرايض  معامالت  معاينة  بشأن  التوجيهية 

 .)2012 باألرايض،  املعنية  )اللجنة  غايات أخرى 

وتفادي  املحلية  املجتمعات  مصالح  لحامية  محلية:  استامع  جلسة   –  1 املرحلة 

ينبغي  نفسه،  الوقت  يف  الحقيقيني  املستثمرين  مصالح  وصون  النخبة،  احتكار 

إلعالم  محلية  استامع  جلسة  لعقد  التمويل  توفري  املستثمر  من  يطلب  أن 

واآلثار  وموقعها،  املقرتح،  االستثامر  عليها  ينطوي  التي  األرض  بحجم  الجمهور 

ذلك  يف  مبا   – الجلسة  يف  املشاركني  شأن  ومن  املحيل.  املجتمع  عىل  املحتملة 

األرض  عىل  املقيمني  وجميع  التقليديني  والقادة  للمقاطعة،  التنفيذي  الرئيس 

من  املكلّفة  املؤسسات  من  وممثّلني  الحاليني،  ومستخدميها  ستُستحوذ  التي 

البيئية،  الحامية  ووكالة  الزراعي،  واملكتب  املقاطعة،  يف  التخطيط  مكتب  قبيل 

يبدوا  أن   – والقطري  املحيل  التخطيط  ومسؤول  باألرايض،  املعنية  واللجنة 

)خطياً  واستنتاجاتها  الجلسة  مناقشات  تسّجل  حني  يف  املقرتح،  بشأن  آراءهم 

املعنية.  األطراف  لجميع  وتتاح  أمكن(  إن  الفيديو  وبواسطة 

للجنة  املحيل  املفّوض  عىل  يتعنّي  التسجيل:  الشهادات/  إصدار   –  2 املرحلة 

أغلبية  مبوافقة  أبرم  االتفاق  أّن  من  يتحّقق  أن  باألرايض  املعنية  اإلقليمية 

األرض  يتفّقد  أن  وينبغي   ،)1 )الخطوة  األرض  منح  وعىل  املقرتح  عىل  األطراف 

يويص  أن  يجب  ذلك،  وبعد  االستامع.  جلسة  يف  ذكرت  التي  اإلفادات  لتأكيد 

تقل  التي  األرايض  إىل  )بالنسبة  باألرايض  املعنية  اإلقليمية  اللجنة  املفّوض 

باألرايض  املعنية  الوطنية  اللجنة  أو  هكتارات(  آكر/406   1  000 عن  مساحتها 

شهادة  مبنح  هكتارات(  آكر/406   1  000 تفوق  التي  املساحات  إىل  )بالنسبة 

أو تسجيل  املحيل،  املجتمع  نيابة عن  املحليني  القادة  الخاضعة إلرشاف  لألرايض 

يطلب  أن  ويجب  االقرتاح.  بنود  بشأن  التفاوض  إعادة  أو  األرسية،  األرايض 

وكالة  من  ترصيح  عىل  للحصول  البيئية  لآلثار  تقييم  إجراء  أيضاً  املستثمر  من 

البيئية. الحامية 

الجديد  األرايض  قانون  يف  مراجعته  ستتّم  الذي  األرايض  تنظيم  قانون  ويشمل 

للمساحات  األقىص  والحّد  األرايض  الستئجار  الزمنية  املّدة  بشأن  محّددة  أنظمة 

الزراعي.  لإلنتاج  املخصصة 

مع  هذه  املقرتحة  العملية  اآلن  حتى  باألرايض  املعنية  اللجنة  تناقش  ومل 

أنّها  الرغم من  اآلخرين، عىل  املصلحة  املحلية وأصحاب  املستثمرين والسلطات 

بتطبيقها.  بدأت 

 اإلطار 16:

عملية تشاركية للموافقة عىل 

االستثامرات يف غانا
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لالستثامر  املحتملة  اآلثار  ملراجعة   – االستثامر  نوع  حسب   – املعنية  السلطة  لدى  االستثامر  مقرتحات  تسجيل  املستثمرين  من  يطلب  أن  ينبغي 
الحيازة. عىل حقوق 

العملية  تشمل  أن  يجب  أدىن،  وكحّد  املخاطر.  تفادي  عىل  التسجيل  مرحلة  يف  معّمق  بشكل  الواجبة  العناية  مامرسة  عملية  تساعد  أن  ميكن 
املحلية. الحياة  لالستثامر عىل حقوق  املحتمل  األثر  أخرى، وعن  املستثمر يف سياقات  ارتكبها  الحيازة  لحقوق  انتهاكات  أية  معلومات عن 

ينبغي تيسري املشاورة واملشاركة النشطة والحرة والفعالة واملجدية واملستنرية عىل امتداد عملية املوافقة عىل االستثامر. وإذا كان من املحتمل أن 
يؤثّر االستثامر املقرتح عىل حقوق الشعوب األصلية أو إمكانية وصولها إىل املوارد، فمن الرضوري الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية 
املجتمعات  سائر  من  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  املوافقة  عىل  الحصول  طلب  ويبز  االستثامر.  بشأن  قرارات  أية  اتخاذ  قبل  املتأثرين  السكان  من 

إذا مجتمعات أصلية – كمامرسة حميدة. النظر عام  املتأثرة – برصف 

أصحاب  يشارك جميع  أن  وينبغي  ذلك.  الوطنية  األنظمة  تشرتط  ال  الدولية، حتى حني  املامرسات  أفضل  مع  يتامىش  مبا  لآلثار  تقييم  إجراء  يجب 
التقييم.  أعامل  يف  املتأثّرين  املصلحة 

االستثامر.  عىل  املوافقة  عملية  امتداد  عىل  ومستقل  مالئم  قانوين  متثيل  عىل  الحصول  بإمكانية  ومستخدموها  األرايض  مالكو  يحظى  أن  يجب 
الرسوم  دفع  أو مستخدميها  األرض  ماليك  تعّذر عىل  املستثمرون يف حال  يدفعها  تعريفة  أو  القانونية من خالل رضيبة  الخدمات  متّول  أن  وميكن 

 .)12 اإلطار  )انظر  بنفسهم 

الحكومة  من  بدالً  املحليني،  املصلحة  ألصحاب  املبارشة  املشاركة  عىل  املستثمرين  مع  واالتفاقات  العقود  جميع  بشأن  التفاوض  ينطوي  أن  ينبغي 
حاالت  لرصد  ورشوطاً  النقدية،  وغري  النقدية  باملدفوعات  يتعلّق  ما  يف  واضحة  أحكاماً  االتفاقات  تشمل  أن  ويجب  فقط.  العرفية  السلطات  و/أو 

ومعالجتها.  االلتزام  عدم 

 الرسائل الرئيسية: 
عملية املوافقة عىل االستثامر
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5. رصد االستثامرات

مجال  يف  النطاق  واسعة  معامالت  عىل  تنطوي  التي  االتفاقات  لتنفيذ  الفّعال  الرصد  يف  يساهموا  أن  املتأثّرة  واألطراف  الدول  عىل  يتعنّي 

االقتضاء  عند  إجراءات تصحيحية  الدول  تتخذ  أن  والرشاكة. ويجب  االستحواذ  اتفاقات  ذلك  مبا يف  االتفاقات،  وآثار هذه  الحيازة،  حقوق 

النوع  اتخاذ هذا  إليها لطلب  اللجوء  الحقوق، وتوفري آليات ميكن لألطراف املترّضرة  الحيازة وغريها من  إلنفاذ االتفاقات، وحامية حقوق 

من اإلجراءات. 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 12-14 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

الوطنية  الترشيعات  وتتضّمن  بالتزاماتها.  األطراف  جميع  وفاء  لضامن  الزمنية  مّدتها  امتداد  عىل  ومراجعتها  االستثامرات  رصد  األسايس  من 

املستدام.  الزراعي  اإلنتاج  لتقييم  األداء  أمثلة عديدة عن مؤرشات  السواء  الطوعية عىل  واملعايري 

الحيازة.  لتقييم اآلثار عىل حقوق  التي يجب رصدها  الشاملة  17 املجاالت  ويوجز اإلطار 

الحيازة  حقوق  وصون  االستثامرات  تشجيع  إىل  الرامية  واسرتاتيجياتها  سياساتها  أّن  لتضمن  الدول  أمام  الوحيد  السبيل  الرصد  ويعتب 

املتصلة  العمليات واإلجراءات  أيضاً  تقيّم  أن  الرصد،  الحكومية، من خالل  للسلطات  املعلنة. وميكن  غاياتها  وتبلغ  اإلمنائية،  أهدافها  ستحقق 

االستثامرات  فرادى  رصد  يكون  أن  ينبغي  وبالتايل،  االقتضاء.  عند  األدوار  تحديد  تعيد  وأن  ورصدها،  عليها  واملوافقة  االستثامرات  بتشجيع 

االستثامر. تتواءم مع رصد سياسات  متواترة  عملية 

االمتثال للعقد: 	 

املدفوعات للدولة، املجتمع، واألفراد، إلخ.؛ - 

االستثامرات يف البنية التحتية؛- 

استحداث الوظائف، إلخ. - 

اآلثار عىل حقوق الحيازة املرشوعة وأصحابها.	 

اآلثار عىل حقوق اإلنسان وأصحابها.	 

اآلثار عىل السبل املعيشية.	 

اآلثار البيئية.	 

عدد النزاعات والخالفات وعدد النزاعات التي متّت تسويتها.	 

اآلثار املجّمعة حسب الجنس، والسن، واملنطقة، إلخ.	 

 اإلطار 17:

ما الذي ينبغي رصده؟
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تنفيذ املرشوع.	  يتغرّي أو ساء بفعل  الحيازة والتهديدات املحدقة بها – تحّسن، مل  املقّدر ألمن  املستوى 

عىل 	  النزاعات  أنواع  تحليل  أيضاً  يجب  السنة.  يف  األرايض  عىل  النزاعات  عدد   – املرشوع  منطقة  يف  األرايض  عىل  النزاعات  زيادة 

قد  املرشوع  يكون  قد  املثال،  سبيل  عىل  األرايض.  عىل  والنزاعات  املرشوع  أنشطة  بني  روابط  أيّة  تحديد  بهدف  وأسبابها،  األرايض 

بالنزاع عىل األرايض.  تسبب عىل بشكل غري مبارش 

زيادة عمليات اإلخالء القرسي يف منطقة املرشوع – عدد عمليات اإلخالء القرسي يف السنة.	 

النفاذ إىل املياه – تحّسن، مل يتغرّي، أو ساء بفعل تنفيذ املرشوع. 	 

النفاذ إىل املوارد الطبيعية األخرى - تحّسن، مل يتغرّي، أو ساء بفعل تنفيذ املرشوع. 	 

النسبة املئوية للسكان املعدمني يف منطقة املرشوع.	  درجة االفتقار إىل األرايض – زيادة 

 اإلطار 18:

املؤرشات لقياس أثر 

مشاريع االستثامر عىل 

حقوق الحيازة للسكان 

املحليني 

املصدر: مقتبس بترصّف 
Bending، 2010 عن

5-1 مؤرشات األداء

يبدأ الرصد بتحديد املؤرشات النوعية والكّمية لكّل هدف أو نتيجة منشودة، وجمع البيانات األساسية املتعلّقة بكّل من هذه املؤرشات. 

تكون  أن  وينبغي  االستثامر.  من  املتوخاة  النتائج  تحديد  عملية  من  كجزء  املرشوع،  تصميم  مرحلة  يف  الرصد  يبدأ  أن  جداً  املهم  ومن 

تجميعها  ميكن  وبيانات  املستثمرين،  لجميع  متكافئة"  "فرص  لضامن  للقياس  وقابلة  العلم  عىل  وقامئة  موضوعية  األداء  مؤرشات 

التنظيمي  القرار يف وقت الحق. وميكن تضمني املؤرشات يف اإلطار  التحليل واتخاذ  املناطق والظروف، إلخ. ألغراض  ومقارنتها نسبة إىل 

الذي يرعى أنشطة الرصد التي تتوالها السلطات الحكومية. وينبغي مثالً أن تشمل الترشيعات الخاصة بتقييم اآلثار البيئية واالجتامعية 

مثل  االستثامر  اتفاقات  يف  واإلبالغ  للرصد  إدماج رشوط  يجب  القبيل،  هذا  من  ترشيعات  وجود  عدم  حال  ويف  الصلة.  ذات  املؤرشات 

اتفاقات تأجري األرايض واالتفاقات بشأن اآلثار واملنافع. وال بد من أن تكون املؤرشات ورشوط اإلبالغ املنوطة بها واضحة مبا فيه الكفاية 

القانونية.  الناحية  من  لإلنفاذ  قابلة  تكون  ليك 

وبادرت مجموعة واسعة من املبادرات إىل وضع مؤرشات رئيسية لألداء بغية قياس استدامة ومسؤولية االستثامرات واملستثمرين 

EBG Capital، 2012(. ويتعنّي عىل كّل  2012؛  الطبيعة،  العاملي لحامية  الصندوق  2013)ب((؛  األغذية والزراعة،  الزراعة )منظمة  يف 

الكمية  املؤرشات  استخدام  تضمن  بحيث  سياقها،  إىل  بالنسبة  كفاءة  األكرث  اإلبالغ  وإطار  املحّددة  املؤرشات  تضع  أن  حكومية  سلطة 

توفري  مبكان  الرضورة  من  األرايض،  لحيازة  التخصصات  متعددة  الطبيعة  إىل  وبالنظر  مالمئاً.  ذلك  يكون  حيثام  السواء،  عىل  والنوعية 

اآلثار. لتسجيل جميع  املؤرشات  من  مجموعة 
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5-2 اإلطار الزمني واألدوار 

من املهم تحديد تواتر عمليات الرصد واإلبالغ واألدوار واملسؤوليات املرتبطة بها. ففي بعض البلدان مثالً، تتوىّل اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان رصد اآلثار عىل حقوق اإلنسان يف جميع القطاعات ويف كافة مراحل االستثامر. ومن األهمية مبكان أن تكون هناك سلطة تتوىّل 

للجمهور يف موقع مركزي.  ناجز  تقرير  إتاحة  املعلومات، وضامن  الرصد وتدفق  أنشطة  لتنسيق  الجهود  قيادة 

للرصد  األّول  املستوى  يرتكز  أن  املثال  املعلومات ومصدرها. وميكن عىل سبيل  نوع  الزمنية حسب  واألطر  األنشطة  ويختلف رصد 

به. وميكن استكامل ذلك  املعنية  تتوىّل رصد االستثامر و/أو  التي  السلطة  املستثمر إىل  يرفعها  التي  السنوية  الذاتية نصف  التقارير  عىل 

من خالل تقارير أو بيانات مجتمعية نصف سنوية من منظامت املجتمع املدين. ومن املمكن أيضاً تسليط الضوء عىل املناطق التي تبز 

االمتثال  مراجعة  تشمل  وقد  السنوية.  املراجعة  ألغراض  محتمل،  نزاع  عىل  أو  االستثامر  التفاقات  االمتثال  عدم  عىل  تدّل  إشارات  فيها 

يحاط  أن  وينبغي  تحديدها.  تّم  التي  املخاطر  مناطق  إىل  الصلة  ذات  الحكومية  السلطات  ممثلو  بها  يقوم  ميدانية  زيارات  السنوية 

من  التخفيف  تدابري  تحديد  أجل  من  املصلحة  أصحاب  مع  يعمل  أن  ويجب  املحّددة،  املخاطر  ومناطق  املراجعة  بنطاق  علامً  املستثمر 

املحتملة.  السلبية  اآلثار  ملعالجة  الزمنية  واألطر  املخاطر  وطأة 

جهة الرصد/اإلبالغنوع الرصد/اإلبالغاإلطار الزمني

املستثمرتقارير ذاتيةمرتان يف السنة

منظامت املجتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسانتقارير خارجية مرتان يف السنة

السلطة الحكوميةمراجعة/زيارة ماديةسنوياً

 الجدول 6:

األطر الزمنية للرصد 

واإلبالغ

5-3 أساليب الرصد

ميكن جمع املعلومات األساسية لرصد آثار االستثامر بطرق متعددة وقد تكون متوفّرة عىل املستوى الوطني، مبا يف ذلك يف االستقصاءات 

املستثمر خالل  يجمعها  التي  املعلومات  تكون  أن  ميكن  كاملة،  غري  أو  متاحة  غري  املعلومات  هذه  تكون  وحني  األرسية.  التعدادات  أو 

املستقاة من جهود رصد  املعلومات  مع  قياسها مرجعياً  أو  املعلومات  اآلثار. ويجوز مزج هذه  لرصد  انطالق مفيدة  نقطة  اآلثار  تقييم 

الحكومة.  املدين و/أو  املجتمع  بذلها  أخرى 

املنشورة  للدراسات  واستعراض  إضافية،  ميدانية، ومقابالت  وزيارات  استقصاءات أرسية،  املعلومات عن طريق  املمكن جمع  ومن 

أو  مقابلتهم  جرت  الذين  األشخاص  يستعرض  أن  األسايس  من  املعتمدة،  األساليب  أو  األسلوب  عن  النظر  وبرصف  املكتبية.  والتحليالت 

اآلثار.    اإلبالغ عن  بشأن  البيانات، وللحؤول دون نشوء خالفات مستقبلية  املجّمعة لضامن دقة  املعلومات  آراؤهم  استقصيت 
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5-4 تسوية النزاعات واملساءلة 

التوقيت،  وحسنة  الة،  فعَّ وسائل  إىل  وحيادية،  مختصة  وقضائية  إدارية  أجهزة  طريق  عن  الوصول،  إمكانية  الدول  تتيح  أن  يجب 

ومعقولة التكلفة لحل النزاعات عىل حقوق الحيازة، مبا يف ذلك الوسائل البديلة لحل هذه النزاعات، كام يجب أن توّفر سبل انتصاف 

آليات  للجميع  تتيح  أن  الدول  عىل  ويتعنّي  بشكل رسيع.  هذه  االنتصاف  وسائل  ذ  تُنفَّ أن  وينبغي  االستئناف.  يف  الحق  وكذلك  فعالة 

تهدف إىل تفادي، أو تسوية النزاعات املحتملة يف املراحل األولية، إما داخل وكالة التنفيذ أو خارجها. وينبغي أن تكون خدمات حل 

واللغة واإلجراءات. املوقع  ناحية  نساء ورجاالً، من  للجميع،  النزاعات متاحة 

الخطوط التوجيهية، الفقرة 21-1 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

القرية،  مستوى  عىل  النزاعات  حّل  قنوات  من  واسعة  مجموعة  خالل  من  الزراعية  باالستثامرات  املتعلّقة  النزاعات  معالجة  وميكن 

ملختلف  لالستجابة  الثقافية  الناحية  من  مالمئة  خيارات  عّدة  تتوفّر  أن  مبكان  األهمية  ومن  الوطني.  واملستوى  واملقاطعة،  والبلدية، 

تتوفّر  ال  حني  القصوى  الكفاءة  وتُحّقق  املناسب.  الوقت  ويف  عادلة  بصورة  الحاالت  مع  للتعامل  الكافية  القدرات  وكذلك  االحتياجات، 

الجدول 7:

املستندات الالزمة للرصد 

ورفع التقارير

املتعلّقة  االستنتاجات  لدعم  استخدامها  ميكن  التي  الوثائق  أنواع  بتحديد  عنها  واإلبالغ  األهداف  رصد  تيسري  سبل  أحد  ويتمثّل 

7 أمثلة عن املعلومات التي ميكن أن توفّر أّدلة عن االمتثال أو األثر.  مبؤرشات أداء معيّنة. ويعرض الجدول 

الوثائقاملطلوب من املستثمرالقضية

خرائط وصور اإلنتاج الحايل إىل جانب الغالت املتصلة وعدد مناطق الكفاف توفر برعاية املستثمر ألغراض األغذية املجتمعيةاألمن الغذايئ

املشاركني 

وصف عملية مراجعة اإليجارات ومحارض تحويل املدفوعات املعّدلةمراجعة اإليجارات وفقاً لرشوط عقد اإليجارالتعويضات

العقود مع املورّدين 

املحليني

عمليات رشاء املواد الخام من املزارعني املستقلني/أصحاب 

الحيازات الصغرية املحليني

نسخ من العقود

عدد املزارعني املستقلني املعنيني ومحارض عمليات تسليم املواد 

الخام

تواتر املشاوراتمشاورات مستمرةالتشاور

موقع املشاورات

ميزانية املشاورات

عدد الحارضين وتصنيفهم حسب السن والجنس

املساهمة يف أهداف تنمية املجتمع املحّددة يف االتفاق بشأن تنمية املجتمع

اآلثار واملنافع

محارض النفقات عىل تنمية املجتمع

صور عن مبادرات تنمية املجتمع
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فقط العمليات القضائية الحكومية – تتوىّل املحاكم الفصل عىل مختلف املستويات، مبا يف ذلك املحاكم/الهيئات القضائية – بل عمليات 

آليات  جانب  من  التحكيم  قبيل  من  غري حكومية  وعمليات  األرايض،  تنظيم  هيئات  جانب  من  الوساطة  قبيل  من  قضائية  غري  حكومية 

ولضامن  التجارية.  للمؤسسات  التظلّم  وآليات  املدين،  املجتمع  منظامت  ووساطة  ومستقلة،  خاصة  ووساطة  النزاعات،  لتسوية  عرفية 

فعالية آليات التظلّم وكفاءتها وحيادها، ينبغي أن تكون مرشوعة ويف متناول الجميع، وقابلة للتوقّع، ومنصفة، وشفافة، مبا يتامىش مع 

وحقوق  التجارية  األعامل  بشأن  التوجيهية  الخطوط  وترشح  املستمر.  للتعلّم  مصدراً  تكون  وأن  دولياً،  بها  املعرتف  اإلنسان  حقوق 

2011)أ((: املتحدة،  بتفصيل أكب )األمم  العوامل  املتحدة هذه  لألمم  اإلنسان 

مرشوعة: من املرّجح أن تكون اآللية موضع ثقة بالنسبة إىل أصحاب املصلحة الذين يستخدمونها، وأن تضمن املساءلة يف ما يخص 	 

التظلّم عىل نحو عادل.  سري عمليات 

املهّمشة 	  واملجموعات  النساء  فيهم  مبن  يستخدمونها،  الذين  املصلحة  أصحاب  جميع  من  معروفة  اآللية  تكون  الجميع:  متناول  يف 

النفاذ إىل املساعدة املالمئة أو الحصول عليها.  األخرى، والذين قد يواجهون حواجز محددة من أجل 

قابلة للتوقّع: توفّر اآللية إجراء واضحاً ومفهوماً، مع إطار زمني إشاري لكّل مرحلة، وكذلك عمليات ونتائج ووسائل واضحة لرصد التنفيذ. 	 

التظلّم 	  عملية  يف  للمشاركة  والخبات  واملشورة،  املعلومات،  مصادر  إىل  معقولة  نفاذ  بإمكانية  املترّضرة  األطراف  تحظى  منصفة: 

وفق رشوط عادلة ومستنرية وجديرة باالحرتام. 

شفافة: تحاط األطراف يف التظلّم علامً بشأن التقّدم املحرز يف تسوية التظلّم، وتحظى مبعلومات كافية عن أداء اآللية لتكون عىل 	 

احتياجاتها.  تلبية  فعالة يف  أنّها  من  ثقة 

دولياً.	  بها  املعرتف  اإلنسان  التصحيحية مع حقوق  اآللية وإجراءاتها  نتائج  تتامىش  الحقوق:  متامشية مع 

املستقبلية. 	  واألرضار  التظلاّمت  ومنع  اآللية  لتحسني  الدروس  تحّدد  املستمر:  للتعلّم  مصدر 

مرتكزة عىل املشاركة والحوار: يُستشار أصحاب املصلحة، مبن فيهم النساء واملجموعات املهّمشة األخرى، الذين يستخدمون اآللية، 	 

وتسويتها.  التظلاّمت  ملعالجة  وسيلة  بوصفه  الحوار  اآللية عىل  وتركّز  وأدائها،  تصميمها  بشأن 

املراجعة  تَكِشف  حني  عقوبات  تفرض  أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتوّجب  للمساءلة  يخضع  أن  املخطئ  الطرف  عىل  ويتعنّي 

اإلطار  يف  واضح  بشكل  الرشوط  هذه  إدماج  وينبغي  كاذبة.  ادعاءات  أو  امتثال  عدم  حاالت  عن   3-5 القسم  يف  نوقشت  التي 

وتختلف  قانونياً.  لإلنفاذ  قابلة  تكون  أن  ويجب  االستثامر،  اتفاقات  ويف  الحيازة،  وحقوق  الزراعي  االستثامر  يرعى  الذي  التنظيمي 

موّرد  اتفاقاً مع  أو  واملنافع،  اآلثار  بشأن  اتفاقاً  أو  األرايض،  لتأجري  اتفاقاً  االتفاق  كان  إذا  ما  االمتثال حسب  بعدم  الشكوى  رفع  آلية 

السلطة  واملنافع  اآلثار  بشأن  االتفاق  عليها يف  املتفق  اإلدارة  لخطة  االمتثال  عدم  العقوبات عىل  تحمل  قد  املثال،  سبيل  فعىل  محيل. 

املستثمرين  بني  مبارشة  املوقّعة  االتفاقات  تحّدد  بأن  ويوىص  تعليقه.  أو  للمستثمر  املمنوح  الترصيح  سحب  عىل  املعنية  املسؤولة 

توضع  أن  وينبغي  بها.  املتصلة  الزمنية  واألطر  األدوار  ذلك  يف  مبا  واالنتصاف،  التظلّم  آليات  لألرايض  املحليني  واملستخدمني  واملالكني 

ويف  مفهومة  أنّها  لضامن  االستثامر،  اتفاق  عىل  والتفاوض  التشاور  عملية  من  كجزء  املحليني،  املصلحة  أصحاب  معيّة  يف  اآلليات 

الثقافية.  الناحية  من  ومالمئة  وشفافة  الجميع  متناول 
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صياغة  عىل  املستثمرين  ورصدها  عليها  واملوافقة  االستثامرات  تشجيع  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية  السلطات  تساعد  أن  وميكن 

التي:  التظلّم  آليات 

الرسمية؛	  الشكاوى  لتويّل  اتصال  توفّر جهة 

ومعالجتها؛	  التظلاّمت  لتسجيل  ومحايدة  وشفافة  واضحة  عملية  تتيح 

غري 	  واملنظامت  املقاطعات،  املحلية/سلطات  والسلطات  املحليني،  املجتمع  ممثيل  قبيل  من  املتعددين،  املصلحة  أصحاب  ترشك 

املشاكل؛ تسوية  يف  السياسات،  وصانعي  الحكومية، 

التي قد تعّزز املعامالت املستقبلية بني األطراف؛ 	  املبادرات  أو  تحّدد األعامل 

النزاعات.	  وتسوية  الشكاوى  معالجة  منصة حيث ميكن  توفّر 

وبخصوص  مرشوعة،  الشكاوى  أو  التظلاّمت  كانت  إذا  ما  بشأن  قرار  التخاذ  النزاعات  تستعرض  أن  الحكومية  للسلطات  وميكن 

وأن  املصلحة،  أصحاب  مبوافقة  التوجيهية  والخطوط  اللوائح  توضع  أن  وينبغي  الشكاوى.  ملعالجة  انتهاجها  يجب  التي  اإلجراءات 

وكيفية  الشكاوى،  وعدد  التظلّم،  آليات  تدمج  أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي  النزاعات.  يف  للوساطة  مؤهلني  أفراد  اختيار  يتّم 

املستثمرين.  مراجعات  ويف  الدورية  استعراضاتها  يف  الشكاوى  معالجة 

:)21 )القسم  الحيازة  حقوق  عىل  النزاعات  لتسوية  إطار  استحداث  بشأن  للدول  التوجيهية  الخطوط  توصيات  وتشمل 

ومختصة؛	  محايدة  وإدارية  قضائية  أجهزة  توفري 

السلطات 	  للخباء يف كنف  الحيازة حرصياً، واستحداث مناصب  النزاعات عىل حقوق  أو أجهزة متخصصة يف معالجة  إنشاء محاكم 

الفنية؛ الشؤون  لتويّل  القضائية 

املستوى املحيل؛	  النزاعات، ال سيّام عىل  لتسوية  بديلة  آليات  توفري 

أنّها توفّر حالً عادالً وموثوقاً وسهل املنال 	  التأكّد من  النزاعات بغية  القامئة لتسوية  استعراض األشكال العرفية وغريها من األشكال 

الحيازة؛ للنزاعات عىل حقوق  التوقيت  متييزي وحسن  وغري 

االستئناف؛	  الحق يف  توفري 

النزاعات؛	  تسوية  الفساد يف  منع 

توسيع نطاق املساعدة القانونية لتشمل السكان املهّمشني واملعرّضني للمخاطر من أجل ضامن نفاذ الجميع بشكل آمن إىل العدالة 	 

من دون متييز. 

واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  الصلة  ذات  السلطات  لدى  التظلاّمت  ملعالجة  واضحة  ومسؤوليات  أدوار  تحديد  وينبغي 

توجيهات  تقديم  املهم  فمن  املستثمر،  يطبّقها  التي  التظلّم  آليات  تنجح  مل  حال  ويف  للجمهور.  متاحة  تكون  أن  ويجب  والوطني، 

جداً.   النائية  املجتمعات  يف  حتى  العملية  إىل  النفاذ  سهولة  وضامن  الحكومة  يف  االتصال  جهة  بشأن  واضحة 
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5-5 إحالة االستثامرات وإنهاؤها

الحالة  النظر عن  ولكن برصف  تدريجياً،  وتتوسع  تبدأ صغرية جداً  أن  أكرث. وميكن  أو  50 سنة  أو  5 سنوات  االستثامرات  تستغرق  قد 

بوضوح  االستثامر  يلحظ  أن  ويجب  االستثامر.  فرتة  امتداد  عىل  املصلحة  أصحاب  مع  واالتصاالت  الشفافية  تستمر  أن  ينبغي  املعيّنة، 

 Smaller( بقيت غري مستغلّة  أصحابها يف حال  إىل  األرض  إعادة  وكيفية  بها،  املسموح  واالستخدامات  األرايض،  زمنياً الستخدام  إطاراً 

إعادتها  عند  األرض  عليها  تكون  أن  يجب  التي  الحالة  أيضاً عىل  االتفاق  ينص  أن  وينبغي   .)2014 وآخرون،   Mirza 2014؛  وآخرون، 

اإليجار.  اتفاق  انتهاء  وقت 

أو ثالثة  امللكية مّرتني  أو أصحاب املرشوع األوليني جعل االستثامر مربحاً، وقد يتطلّب ذلك تغيري  ويتعذر عادة عىل املستثمرين 

بشأن  بنوداً  االستثامر  اتفاقات  تشمل  أن  مبكان  األهمية  ومن   .)Dixie، 2013و  Tyler( املرشوع  إلنشاء  جديد  استثامر  مال  رأس  أو 

التي  وااللتزامات  االتفاقات  بجميع  الجدد  املستثمرين/املالكني  وفاء  وضامن  برسعة،  االستثامر  نجاح  احتامل  لتعظيم  الحقوق،  نقل 

عليها.  التفاوض  تّم 

التي  الحاالت  يف  االستثامر،  ينتهي  حني  الحيازة  حقوق  لصون  مهمة  االستثامر  اتفاقات  يف  الواضحة  االستثامر  انتهاء  بنود  وتعتب 

ال تجري فيها االستثامرات وفق رشوط االتفاق. فعىل سبيل املثال، حني يكون املستثمر عاجزاً عن تطوير املرشوع عىل جميع األرايض 

لن  االتفاق  يف  الواردة  األخرى  املنافع  ولكن  ملالكيها،  املدفوعات  ويسّدد  لألرايض  مستأجراً  سيبقى  فإنّه  األصيل،  االتفاق  يف  املشمولة 

العديد  ويتطلّب  التنمية.  أهداف  يف  يساهم  آخر  إنتاجي  الستخدام  األرايض  استغالل  املمكن  من  يكون  ولن  التحّقق،  صدد  يف  تكون 

املحّددة.  املّدة  بعد  املستغلّة"  غري  "األرض  إعادة/خسارة  املستثمر  من  االستثامر  بإنتهاء  الخاصة  البنود  من 

االتفاق  بنود  ضمن  والسلبية  اإليجابية  اآلثار  الكميّة  الناحية  من  النهايئ  اآلثار  تقييم  يحّدد  أن  ينبغي  االستثامر،  ينتهي  وحني 

تأجري  اتفاق  سيّام  ال  االستثامر،  عىل  املوافقة  عملية  خالل  املوقّعة  االتفاقات  تلحظ  أن  وينبغي  اآلثار.  هذه  عن  التعويض  وكيفية 

االستثامر.   بإنهاء  الخاصة  اإلجراءات  البيئية،  والتصاريح  األرايض 

 اإلطار 19:
املعلومات الواجب تضمينها 

يف اتفاقات االستثامر

من سيتحّكم باألرايض واملوارد والبنية التحتية عليها؟	 

مالكو األرض ومستخدموها؟ -

الحكومة؟ -

املستثمرون؟ -

إىل أي حّد تحتاج األرايض إىل إعادة تأهيل ملعالجة آثار االستثامر؟ ما هي اإلجراءات التي يجب اتباعها؟ 	 

ة آثار سلبية تنشأ نتيجة االستثامر؟ 	  إىل متى يكون املستثمر مسؤوالً عن أيّ



صون حقوق الحيازة يف سياق االستثامر الزراعي 76

الرصد عملية مستمرة تبدأ باملوافقة عىل االستثامر وتدوم حتى انتهاء االستثامر.

ينبغي أن تنص اتفاقات االستثامر بوضوح عىل مؤرشات الرصد واإلطار الزمني واألدوار املتّصلة باإلبالغ.

تضطلع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة بأدوار يف الرصد، مبا يف ذلك الحكومة واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات املحلية واملستثمرون أنفسهم.

ينبغي أن يشمل الرصد االمتثال للعقود، واآلثار عىل حقوق الحيازة وأصحابها، وكفاءة سياسات وأنظمة االستثامر. 

يجب أن يكون رصد فرادى االستثامرات عملية متواترة تتالزم مع رصد كفاءة السياسات ذات الصلة.

 الرسائل الرئيسية 
رصد االستثامرات



77 األدوات واملوارد اإلضافية

  األدوات واملوارد اإلضافية
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6- األدوات واملوارد اإلضافية

6-1 قوائم املراجعة ألصحاب املصلحة 

االستثامرات  تشجيع  جهود  يف  املنخرطني  املتعددين  املصلحة  بأصحاب  املنوطة  واملسؤوليات  األنشطة  التالية  املراجعة  قوائم  تغطّي 

العديد  أّن  إالّ  الحكومية،  بالسلطات  يتمثّل  الدليل  هذا  إليه  يتوّجه  الذي  الجمهور  أّن  من  الرغم  وعىل  رصدها.  و/أو  عليها  واملوافقة 

األدوار  هذه  تفهم  أن  الحكومية  السلطات  عىل  ويتعنّي  االستثامر؛  دورة  امتداد  عىل  محّددة  بأدوار  يضطلعون  املصلحة  أصحاب  من 

التوجيهية.   الخطوط  مع  الزراعي  االستثامر  متايش  لضامن  تعاونية  بصورة  تعمل  أن  ميكنها  بحيث 

املسؤوليات العامة للسلطات الحكومية

االعرتاف بأصحاب حقوق الحيازة املرشوعني وبحقوقهم واحرتامها.	 

صون حقوق الحيازة املرشوعة من التهديدات.	 

تعزيز وتيسري التمتّع بحقوق الحيازة املرشوعة.	 

توفري إمكانية النفاذ إىل العدالة للتعامل مع االنتهاكات. 	 

منع النزاعات عىل الحيازة واالختالفات وفرص الفساد.	 

إرساء بيئة مشجعة

والزراعة.  3 االستثامر  اسرتاتيجيات  املصلحة يف عملية وضع  واملشاورة متعددة أصحاب  املشاركة  إدماج 

ترسيم  3 األرايض،  استخدام  تخطيط   – واستخدامها  األرايض  إىل  النفاذ  إمكانية  عىل  تؤثّر  التي  العمليات  يف  العامة  املشاركة  زيادة 
إلخ.  األرايض،  توزيع  املجتمعية،  الحدود 

التنمية. 3 التي ستساهم يف تحقيق أهداف  الزراعة  االستثامر يف  أنواع  اسرتاتيجية وطنية توجز  االستثامر ووضع  تحديد أهداف 

السلطات الحكومية
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تشجيع  3 عملية  يف  األرايض  بحيازة  املتعلّقة  الجوانب  يخص  ما  يف  الحكومية  السلطات  عىل  واضحة  ومسؤوليات  أدوار  توزيع 
ورصدها. عليها  واملوافقة  االستثامرات 

التي  3 التجارية  األعامل  مناذج  اعتامد  لتشجيع  اسرتاتيجية  وتحديد  املختلفة،  التجارية  األعامل  بنامذج  املتصلة  والفرص  املخاطر  فهم 
تتفاداها.  أو  األرايض  لنقل  النطاق  العمليات واسعة  تحّد من 

التعاقدية،  3 والزراعة  محلياً،  املالمئة  املستقلني  املزارعني  مخططات  خالل  من  الصغرية  الحيازات  أصحاب  لشمول  اسرتاتيجيات  وضع 
رشيحة  عىل  الحصول  املحليني  املصلحة  ألصحاب  ميكن  حيث  ذلك  يف  مبا  التعاوين،  اإلنتاج  من  أخرى  وأشكال  املشرتكة،  واملشاريع 

القيمة. سلسلة  من  أكب 

واألمن  3 الريفية  للتنمية  األخرى  السياسات  ومع  بعضاً  بعضها  مع  واالستثامر  باألرايض  الخاصة  الوطنية  السياسات  اتساق  ضامن 
إلخ.  والبيئة،  الغذايئ 

اإلنسان.  3 الغذايئ وااللتزامات يف مجال حقوق  الوطنية لألمن  السياسات  االستثامر يف  ضامن مساهمة معاهدات 

ومصالحهم  3 املستخدمني  جميع  حقوق  بني  التوازن  إرساء  عب  وأهدافها،  الوطنية  التنمية  غايات  تعالج  لألرايض  شاملة  سياسة  وضع 
األرايض. واالقتصادية من  والبيئية  االجتامعية  املنافع  يف كسب 

األرايض  3 امتالك  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  القامئة،  والعرفية  والجامعية  الرسمية  وغري  والرسمية  املرشوعة  الحيازة  بحقوق  االعرتاف 
واملجتمعات. األفراد  لإلنفاذ عىل  وقابلة  آمنة  ملكية  وتوزيع سندات  واستخدامها، 

والرجال. 3 للنساء  األرايض  لحيازة  وضع حقوق منصفة 

التقليدية األخرى.  3 أو املامرسات  العرفية  املتأتية عن املامرسات  اإلقرار مبرشوعية حقوق حيازة األرايض 

األرايض. 3 التعّسفي من حقوق حيازة  الحرمان  حظر 

اإلدارية يسهل وصول سائر  3 الناحية  بتكلفة منخفضة من خالل عملية بسيطة من  القامئة  األرايض  لتوثيق حقوق حيازة  إنشاء نظام 
إليها. السكان  رشائح 

املتطلبات.  3 ملعالجة هذه   – إلخ.  التخمني،  التنظيمي،  التخطيط  التسجيل،   – بصورة مالمئة  األرايض  لتنظيم  وضع سياسات وقدرات 

املوافقة عىل االستثامرات

املصلحة.  أصحاب  مع  واملشاركة  املشاورة  وإتاحة  الصلة،  ذات  املعلومات  عن  املستثمر  إفصاح  تتطلّب 

توفري قواعد شفافة بشأن حجم املعامالت املجازة يف حقوق الحيازة ونطاقها وطبيعتها، وتحديد األحجام املختلفة للمعامالت املالمئة  3
وشاملة.  تشاركية  عملية  وتطبيق  الوطني،  للسياق 

الزراعية بكفاءة، من خالل تقييم مقرتحات االستثامر وطلب  3 إدارة االستثامرات  الواجبة عىل قدرة املستثمرين عىل  العناية  مامرسة 
املايل.  الخبة والوضع  إثباتات عىل 

التنمية، من قبيل األمن الغذايئ، وتحسني السبل  3 قياس مقرتحات االستثامر نسبة إىل معايري محددة يف املجاالت املتصلة باسرتاتيجية 
اإليكولوجية.  النظم  خدمات  وحامية  املحلية،  للمجتمعات  املعيشية 

مثالً.  3 االستثامر  قرارات  للمجتمعات عىل  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  املوافقة  املجدية، من خالل طلب  املشاركة  توطيد 
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الذاتية لألرايض  الحوكمة  التي تعتمد نظم حيازة عرفية، والتي متارس  املحلية  الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات  يتوجب عىل 

فرص  لتوفري  خاصة  عناية  إيالء  مع  املوارد،  هذه  يف  ومستدامة  وآمنة،  منصفة،  حقوقاً  وتوفر  تعّزز  أن  والغابات،  األسامك  ومصايد 

يف  وشباباً،  ونساًء  رجاالً  املجتمع،  أعضاء  لجميع  الفعالة  باملشاركة  النهوض  ينبغي  وكذلك،  إليها.  للوصول  النساء  أمام  منصفة 

القرارات املتصلة بنظم حيازتهم من خالل مؤسساتهم املحلية أو التقليدية، مبا يف ذلك يف حالة نظم الحيازة الجامعية. وينبغي، عند 

الحيازة.  نظم  وحوكمة  القرارات  اتخاذ  يف  الكاملة  املشاركة  عىل  أعضائها  قدرة  زيادة  عىل  املحلية  املجتمعات  مساعدة  الرضورة، 

الفاعلة من غري الدول أن تسعى من أجل منع الفساد يف ما يتعلّق بحقوق الحيازة. ويتعنّي عىل الدول والجهات 

الخطوط التوجيهية، مقتطفات من القسمني 6 و9 )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

االعرتاف بجميع مستخدمي األرايض املرشوعني الحاليني وبحقوق املجتمع. وهيكلة االتفاقات من أجل احرتام الحقوق القامئة لحيازة  3
األرايض وحاميتها، مبا يف ذلك تلك التي ال يعرتف بها القانون الرسمي رصاحًة. 

الحيازة  3 حقوق  عىل  املقرتح  االستثامر  يخلّفها  أن  ميكن  التي  املحتملة  والسلبية  اإليجابية  لآلثار  املستقل  التقييم  رشوط  تحديد 
الغذاء، وسبل كسب املعيشة، والبيئة. وحقوق اإلنسان بشكل واضح؛ وال سيّام الحق يف 

النتائج مبتناول الجمهور بصورة سهلة، مبا يف ذلك من خالل  3 التقييم وإرشاك أصحاب املصلحة املحليني، ووضع  ضامن شفافية أعامل 
املحلية. اللغات  إىل  ترجمتها 

التأكّد من أّن تقييم حيازة األرايض يحّدد عىل نحو منهجي ومحايد جميع حقوق الحيازة املرشوعة القامئة ومطالبات السكان – نساء  3
الرسمية.  العرفية وغري  الحيازة  الحقوق واملطالبات مبوجب  يتأثّروا جّراء االستثامر، مبا يف ذلك  الذين يحتمل أن  ورجاالً- 

االستخدام،  3 ومدة  املتوقّع،  واالستخدام  وموقعها،  األرايض  حجم  قبيل  من  تعاقدية  معلومات  عن  اإلفصاح  املستثمر  من  الطلب 
والرضائب(.   واملستحقات  )اإليجار  املالية  واملدفوعات 

رصد االستثامرات

وضع قواعد، مبا يف ذلك مؤرشات واضحة واستامرات إلعداد التقارير، بهدف رصد تنفيذ وآثار االتفاقات التي تنطوي عىل معامالت يف مجال  3
حقوق الحيازة. 

إنشاء نظام عادل يسهل الوصول إليه لتسوية النزاعات عىل األرض. 3

وضع وتنفيذ آليات ملعالجة الشكاوى ودعم الحق يف الطعن يف القرارات اإلدارية. 3

خاللها  3 من  ميكن  آليات  وتوفري  الحقوق،  من  وغريها  الحيازة  حقوق  وحامية  االتفاقات  إلنفاذ  االقتضاء،  عند  تصحيحية،  إجراءات  اتخاذ 
لألطراف املترضرة أن تطلب هذا النوع من اإلجراءات.   

السلطات الحكومية
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من  3 املؤقتني  األرايض  ذلك مستخدمي  مبا يف  واملسنني،  والشباب  والنساء  الرجال  – جميع  برّمته  املحيل  املجتمع  العمل ملصلحة 

املنطقة.  يتمتعون بحقوق حيازة مرشوعة عىل األرايض يف  الذين  الرعاة  قبيل 

املجتمع.  3 أعضاء  واملستحقات، بني سائر  الحقوق  املعلومات عن  فيها  مبا  عليها،  الحصول  يتّم  التي  املعلومات  تبادل  ضامن 

التنمية.  3 واسرتاتيجية  االستثامر  سياسات  لوضع  التشاركية  العمليات  يف  املحيل  املجتمع  انخراط  تيسري 

املحيل والدويل. 3 القانون  الحقوق مبوجب  البحث عن معلومات عن 

التنمية.  3 وسياسات  اسرتاتيجية  بشأن  املناقشات  يف  املساهمة 

إبداء مالحظات بشأن مناذج االستثامر يف ما يخص ما سار عىل ما يرام وما اعرتاه شوائب. 3

االستثامر. 3 عىل  املوافقة 

الصلة،  3 ذات  واالتفاقات  االستثامر  تخطيط  يف  التشاريك  املشاورات  برنامج  إدماج  لضامن  واملستثمرين  الحكومة  مع  التعاون 

القرار.  الكاملة يف اتخاذ  وتوفري املساعدة من أجل زيادة قدرة أفراد املجتمع عىل املشاركة 

القامئة والظروف االجتامعية والبيئية، مع األخذ يف  3 التنسيق مع املستثمرين لتحديد اآلثار املحتملة عىل حقوق حيازة األرايض 

املؤقتة/املوسمية. والحقوق  الغابات،  الوقود من  املرأة يف جمع حطب  قبيل حقوق  الثانوية من  الحقوق  الحسبان 

تحديد أيّة منافع يحتمل أن يعود بها االستثامر عىل املجتمع أو األفراد، والدعوة إىل إدماج املنافع يف اتفاق خطي بشأن  3

واملنافع. اآلثار 

إدارة توقعات املجتمع بالنسبة إىل املنافع املرتقبة من االستثامر، وتحديد املنافع الواقعية مع املستثمر، عن طريق وضع إطار  3

املنافع.  املحرز يف تحقيق  التقّدم  زمني وآليات لإلبالغ عن 

ضامن االعرتاف باملجتمع املحيل كطرف فاعل يف االستثامر، وتحديد حقوقه وواجباته ومنافعه ومسؤولياته بوضوح يف اتفاقات  3

االستثامر، واحرتامها من جانب كافة األطراف. 

وتوظيف  3 املدفوعات،  قبيل  من  عليها،  التفاوض  تّم  التي  واملنافع  اآلثار  جميع  أّن  من  التحقق  استثامر،  أي  عىل  االتفاق  قبل 

العقد.  يف  بوضوح  مبيّنة  التحتية،  والبنية  الصحية،  الرعاية  وتوفري  وتدريبهم،  املحليني  العامل 

التأكّد من أّن الحق يف االستئناف محفوظ يف اتفاق االستثامر، وأّن هناك آلية واضحة وبسيطة وسهلة ومعقولة توفّر إجراءات  3

واالقتصادية.  والبيئية  االجتامعية  الحالة  عىل  أو  الحيازة  السلبية عىل حقوق  لآلثار  فعالة  قضائية  تصحيحية 

املسّجلة  3 والرشوط  الرتجامت صحيحة  أّن  من  بالتحقق  خارجي  وتوكيل طرف  املحلية،  باللغة  االتفاقات  جميع  من  نسخ  طلب 

عليها.   اتفق  التي  تلك  هي 
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رصد االستثامرات

يف  3 التشاركية  املشاورة  إدماج  لضامن  واملستثمر  الحكومة  إىل  رسمي  بطلب  التقّدم  املنطقة،  يف  استثامر  تنفيذ  تقّرر  حال  يف 

االستثامر. تخطيط  عملية 

املقّرر. 3 باالستثامر  املتصلة  املعلومات  إىل جميع  النفاذ  طلب 

املحتملة، ال سيّام عىل: 3 اآلثار  تحديد 

املياه؛	  خاصًة  أخرى،  طبيعية  موارد  إىل  والنفاذ  القامئة  األرايض  حيازة  حقوق 

والوطني؛	  املحيل  الغذايئ  األمن  التحديد،  وجه  وعىل  اإلنسان،  حقوق 

املعيشة؛	  كسب  سبل 

 	. لبيئة ا

توفريها. 3 املستثمر  املجتمع من  يود  التي  واملنافع  األفراد،  أو  املجتمع  أن يحصل عليها  منافع يحتمل  أيّة  تحديد 

ووكاالت  3 التجارية،  اإلدارة/األعامل  مجال  يف  ومستشارين  قانونيني،  مستشارين  قبيل  من  خارجية  أطراف  من  الدعم  طلب 

االقتضاء. عند  املستثمرين،  مع  املفاوضات  املدين، خالل  املجتمع  ومنظامت  حكومية، 

التجارية واقرتاح حلول  3 األعامل  أنشطة  لرصد  للقياس ونظام  قابلة  الحكومة واملستثمر يف وضع معايري   املشاركة مع 

السلبية. لآلثار 

النفاذ إىل االتفاق وفهم مضمونه.  3 القراءة، عىل إمكانية  العاجزين عن  ضامن حصول جميع أفراد املجتمع، مبا يف ذلك 

اآلثار واإلبالغ عنها.  3 لرصد  نظام  الحكومية واملستثمرين يف جهود وضع  السلطات  التعاون مع 

الحيازة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  احرتام  مسؤولية  التجارية،  الرشكات  ذلك  يف  مبا  الدول،  غري  من  الفاعلة  الجهات  تتحمل 

الحيازة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاك  لتفادي  الواجبة  العناية  مامرسة  التجارية  الرشكات  عىل  ويتعنّي  املرشوعة. 

لآلخرين.  املرشوعة 

الخطوط التوجيهية، املبادئ العامة )منظمة األغذية والزراعة، 2012)ج((. 

الرشكات التجارية واملؤسسات املالية والصناديق
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الحكومية يف تحديد  3 السلطات  لها، والتعاون مع  التنمية والتخطيط  املناقشات بشأن سياسات االستثامر واسرتاتيجية  املشاركة يف 

الوطنية.  التنمية  أهداف  يف  التجارية  الرشكات  مساهمة  كيفية 

لالستثامر.  3 الثقايف  والسياق  الوطنية  والسياسات  القوانني  فهم 

املوافقة عىل االستثامرات

امللكية. 3 نزع  القامئة وصونها من  الحيازة املرشوعة  تحديد وفهم واحرتام جميع حقوق 

األرايض  3 عىل  يستحوذ  االستثامر  أّن  من  والتأكّد  الالزمة.  األرايض  لحجم  الواقعي  التقييم  ذلك  يف  مبا  اإلنتاج،  احتياجات  تحديد 

إليها.  املحليني  يتعّذر وصول املستخدمني  الالزمة فعالً، وأّن األرايض لن تكون غري مستّغلة فيام 

املجموعات  3 وبلغات وأشكال مفهومة من سائر  املحليني يف أرسع وقت ممكن،  للسكان  املقّرر  االستثامر  بشأن  املعلومات  إتاحة 

إزاء األهداف، واآلثار املحتملة، واملخاطر، واملنافع املضمونة للسكان املحليني، من قبيل اإليرادات من  الوضوح  املتأثّرة. وتوّخي 

الوظائف.  أو  الخدمات،  أو  التحتية وصيانتها،  البنية  أو  اإلتاوات، أو حسابات األمانة،  أو  الرضائب والرسوم املحلية، 

إليها.  3 )اللغات( املحلية، وإمكانية وصول مستخدمي األرايض املحليني وأفراد املجتمع اآلخرين  باللغة  الوثائق  ضامن توفّر جميع 

التشاور مع كافة املجموعات وأصحاب املصلحة اآلخرين املحتمل أن يتأثّروا، عب تطبيق مبدأ املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية  3

توفّر  عند  سيّام  ال  املرشوع،  امتداد  عىل  ومواصلتها  املوافقة،  عملية  مستهل  يف  املجتمعية  باملشاورات  والبدء  أمكن.  حيثام 

جديدة.  معلومات 

حقوقاً  3 ميلكون  قد  الذين  والشباب  للنساء  خاص  اهتامم  إيالء  مع  تأثّراً،  األشد  املجموعات  حقوق  واحرتام  التمييز  عدم  ضامن 

بالتفصيل  االستثامر  مرشوع  ومناقشة  منفصلة،  اجتامعات  يف  والشباب  النساء  مع  والتشاور  املوارد.  عىل  موثّقة  غري  )ثانوية( 

الثقافية.  الناحية  من  مناسباً  ذلك  يكون  معهم، حيث 

االستخدام  3 حقوق  أصحاب  الرعاة  مثل  السنة،  طوال  يتواجدون  ال  قد  الذين  املؤقتة  الحقوق  ذوي  املصلحة  أصحاب  إىل  التنبّه 

العرفية. الحيازة  أساس  املياه عىل  واملراعي، ومنابع  املاشية،  املوسمية ملمرات 

تدعم  3 التي  ورجال،  نساء  من  املحليني  األرايض  مستخدمي  مع  الرشاكات  أساس  عىل  البديلة  التجارية  األعامل  مناذج  استطالع 

األرايض.  لنقل حقوق  النطاق  واسعة  تقتيض عمليات  املحلية، وال  التنمية 

القرار، ومفاعيل ذلك. 3 املفاوضات واتخاذ  الحيازة يف  توثيق مشاركة أصحاب حقوق 

االلتزامات  3 قبيل  من  املرشوعة،  الحيازة  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  التجارية  الرشكات  احرتام  تثبت  وعمليات  سياسات  وضع 

املرشوعة. الحيازة  اإلنسان وحقوق  السلبية عىل حقوق  اآلثار  لتصحيح  الواجبة  العناية  ونظم مامرسة  وعمليات  السياساتية، 
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إجراء أعامل تقييم مستقلة لآلثار االجتامعية والبيئية املحتملة التي ميكن أن يخلّفها االستثامر املقّرر عىل حقوق الحيازة، وحقوق  3

القانون ال يطلبها رسمياً.  املعيشية، والبيئية، وإن كان  الغذاء، والسبل  الحق يف  اإلنسان، ال سيّام 

للجمهور.  3 النتائج  وإتاحة  املحليني،  األرايض  ملستخدمي  وإرشاكها  التقييم  أعامل  شفافية  ضامن 

الحقوق  3 ونوع  الرشاء/اإليجار،  وسعر  املعنية،  األرايض  منطقة  وموقع  حجم  بشأن  التعاقدية  املعلومات  جميع  عن  اإلفصاح 

بالرسية.  املتعلّقة  املرشوعة  بالشواغل  رهناً  الحيازة،  لحقوق  الدامئة  للتحويالت غري  العقد  ومّدة  نقلها،  تّم  التي  والواجبات 

رصد االستثامرات

وتحديد  3 املرشوع.  امتداد  عىل  املرشوعة،  الحيازة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عىل  اآلثار  ذلك  يف  مبا  والبيئية،  االجتامعية  اآلثار  رصد 

العريض.  الجمهور  ومع  سلباً  تأثّروا  الذين  مع  بالتشاور  فوراً،  ومعالجتها  السلبية  اآلثار 

إدخال تحسينات.  3 التوصيات من أجل  اآلثار ومناقشة  املدين بشأن رصد  املجتمع  التعاون مع منظامت 

أنّها تلبي احتياجات املستخدمني وأنّها  3 التظلّم وأدائها لضامن  آليات  التشارك مع مجموعات أصحاب املصلحة يف ما يخص تصميم 

ستُستخدم، وأّن هناك اهتامم متبادل يف ضامن نجاحها. 

أو  3 للمستخدمني  منخفضة  تكاليف  وضع  خالل  من  إليها  الوصول  إمكانية  وضامن  التظلّم  آليات  بشأن  للجمهور  معلومات  توفري 

عىل  والرجال  للنساء  ميكن  موقع  وتحديد  محلية،  )لغات(  لغة  واستخدام  والكتابة،  القراءة  إلجادة  متطلبات  وضع  وعدم  عدمه، 

إلخ.  إليه،  الوصول  السواء 

التصعيد. 3 لتاليف  جّراء االستثامر يف أرسع وقت ممكن،  يتأثّرون سلباً  الذين قد  تحديد شواغل أصحاب املصلحة 

ومنصفة  3 للتوقّع  وقابلة  وميرّسة  مرشوعة  قضائية  غري  آليات  توفري   – االقتضاء  وعند   - املحلية  واملجتمعات  األفراد  مع  التعاون 

النزاعات وتسويتها.  الحوار يف معالجة  الرتكيز عىل  آثار عليهم، عب  أيّة  لتصحيح  اإلنسان،  وشفافة وتتامىش مع حقوق 

آلية خارجية مرشوعة ومستقلة. 3 بواسطة  النزاعات  الفصل يف  ضامن 

تحليل توّجهات الشكاوى وأمناطها وأسبابها، وتحديد املشاكل النظامية بحيث ميكن تكييف املامرسات واإلجراءات و/أو السياسات  3

مستقبلية.  أرضار  ملنع حدوث 

أصحاب  3 ذلك  يف  مبا  وخارجية،  داخلية  مصادر  من  ومالحظات  وكّمية  نوعية  مؤرشات  باستخدام  الحل/االستجابة،  كفاءة  تقييم 

الحيازة املرشوعة.  آثار سلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق  يتّم اإلبالغ عن  املتأثرين، حني  املصلحة 

إتاحة تقارير/نتائج الرصد للجمهور، مبا يف ذلك االتصاالت بشأن كيفية معالجة اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة  3

والبيئة. املعيشية  والسبل  املرشوعة 

للجمهور.  3 املعلومات  هذه  وإتاحة  بتسويتها،  التي سمحت  والطرق  النزاعات  توثيق 
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منظامت املجتمع املدين

إرساء بيئة مشجعة

التنمية.  3 واسرتاتيجيات  الوطنية  االستثامر  سياسات  تحديد  يف  الحكومية  والسلطات  واملستثمرين  املحلية  املجتمعات  مع  التشارك 

املحليني.  3 املصلحة  أصحاب  مع  الرشاكات  وتيسري  واملستثمرين،  للحكومات  الشاملة  التجارية  األعامل  مناذج  بشأن  معلومات  توفري 

االستثامر. 3 واتفاقات  الحيازة  بشأن حقوق  للمجتمعات  إعالمية  مواد  إعداد 

األرايض ونرشها.  3 القامئة يف  الزراعية  االستثامرات  جمع معلومات موثوقة بشأن 

املستثمرين.  3 املجتمعية إلرشاك  البوتوكوالت  تحديد  يف  املحلية  املجتمعات  دعم 

املوافقة عىل االستثامرات

االستثامرات ورصدها.  3 املوافقة عىل  واملفاوضات وعملية  املشاورات  امتداد  والقانونية عىل  الفنية  الخبات  توفري 

بالنظر إىل املعايري/ 3 التشاور والتفاوض شاملة وميرّسة،  إسداء املشورة للمستثمرين والسلطات الحكومية بشأن كيفية جعل عمليات 

املحلية. للمجتمعات  الثقافية  املعوقات 

رصد االستثامرات

بالنسبة  3 سيّام  ال  إليها،  يُفتقر  الشفافية حيث  زيادة  إىل  والدعوة  املحلية،  واملجتمعات  املستثمرين  سلوك  وتعّقب  االستثامرات  رصد 

املعيشة والبيئة. الحيازة وسبل  اآلثار عىل حقوق اإلنسان وحقوق  إىل 

متثيل.  3 وتنويرها ودعمها، وضامن حصولها عىل  باألرايض  مطالباتها  إلفادة  املحلية  املجموعات  مع  العمل 



87

املعلومات الرضورية

األطراف يف اتفاق اإليجار، مبا يف ذلك الجهات الضامنة.

وصف املساحة التي ستؤّجر، مبا يف ذلك مجموعها اإلجاميل.

مّدة اإليجار – تاريخ البدء واالنتهاء.

رشوط متديد/تجديد اإليجار.

الغرض من االستثامر.

املهلة الزمنية املحددة للتطوير من جانب املستثمر، والعقوبات عىل اإلخفاق يف التطوير.

وصف حقوق املالكني، مبا يف ذلك القيود عىل االستخدامات واألنشطة التي قد ينخرط املستثمر فيها.

توقيت وشكل مدفوعات اإليجار، والفائدة املستحقة عىل املدفوعات املتأخرة.

تواتر مراجعات اإليجار وأسلوب احتساب التعديالت عليه.

التعويضات عن املحاصيل والهياكل واألصناف األخرى عىل األرايض، وفرتات التعويض )مثالً عند البدء، سنوياً، عند االنتهاء(.

تفاصيل خطط إعادة التأهيل وإعادة التوطني ملستخدمي األرايض الذين ال يحملون حقوق الحيازة املرشوعة.

أساس  "عىل  حساب  خالل  من  تسديدها  أو  املرشوعة  الحيازة  حقوق  )أصحاب(  صاحب  أو  للمجتمع  القانونية  النفقات  يف   املساهمة 
املطلقة".  املنافسة 

 الرشوط التي ميكن ميوجبها أن يدخل املؤّجر إىل املمتلكات للتحقق من أنشطة املستثمر ورصد االمتثال لإليجار.

للتقايض. النهائية  املحكمة 

آليات تسوية النزاعات.

رشوط إعادة التفاوض.

تحديد أو نقل رشوط اإليجار، مبا يف ذلك وضع رشط ينص عىل إعادة األرايض وتحديد املسؤوليات عن تدهور األرض. 

 .Welthungerhilfe، 2014 املصدر: مقتبس بترصّف عن

6-2 أحكام اإليجار النموذجية

الحقاً.  النزاعات  لتاليف  الرئيسية  القضايا  بشأن  واتفاقاً  محددة  معلومات  اإليجارات  تشمل  أن  مبكان  األهمية  من  األرايض،  تؤّجر  حني 

 .)Smaller et al.، 2014 أيضاً  )انظر  اإليجار  اتفاقات  يف  تضمينها  يجب  التي  األحكام  التالية  القامئة  وتغطّي 
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التوجيهات ذات الصلة

بحث إيجارات ألجل أقرص مع خيارات للتجديد، وتوضيح الرشوط لتجديد اإليجارات.	 

يجب أن تكون اإليجارات/األسعار بقيمة السوق أو أن تُحتسب كنسبة مئوية من عائدات االستثامر، رهناً باإليجار األسايس املحّدد بصورة 	 

مالمئة لتثبيط التكّهنات وتعظيم الفوائد املتأتية عن االستثامرات. 

يف بعض الترشيعات، تكون اإليجارات/اإليرادات من مبيعات األرايض غري متناسبة بني الحكومة املركزية، والسلطات املحلية، واملجتمعات 	 

املحلية، بحيث توّزع املنافع عىل نطاق أوسع وميكن للسلطات الحكومية املحلية أن تحافظ عىل قدرات كافية. 

6-3 االتفاقات بشأن اآلثار واملنافع

االتفاق  وأحكام  ورشوط  اآلثار،  تقييم  عن  الناجمة  للتوصيات  املستثمر  تنفيذ  كيفية  عىل  واملنافع  اآلثار  بشأن  االتفاق  ينص  أن  ينبغي 

التالية:   املعلومات  يشمل  أن  ويجب  املحليني.  املصلحة  أصحاب  مع 

اآلثار

الرشكة الخارجية التي تتوىّل تقييم اآلثار
االسم	 

التعريف/التسجيل	  وثيقة 

القانوين	  التمثيل 

العنوان	 

الهاتف	  رقم 

اإللكرتوين	  البيد  عنوان 

مقرتح املرشوع
املوقع	  مساحة 

املرشوع	  طبيعة 

للعمليات	  الزمنية  املّدة 

الظروف البيئية واالجتامعية والصحية األساسية
واإلسعاف	  التضاريس 

املناخية	  الظروف 

الهواء	  جودة 

والرصف	  املياه 

والرتبة	  الجيولوجيا 
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والحيوانات	  النباتات 

وجودتها 	  الطبيعية  املناظر  سامت 

االجتامعية:	  والخصائص  البرشية  املستوطنات 

املحلية؛ - اللغة  متطلبات 

األنشطة االقتصادية األولية؛ -

متطلبات املرشوع من العاملة املاهرة وغري املاهرة والخدمات؛ -

السكانية؛ - الرتكيبة 

إحصاءات التغذية )األمن الغذايئ(؛ -

معدالت إجادة القراءة والكتابة.  -

وحيازتها	  األرايض  استخدام 

املشاريع	  لتنمية  الطبيعية  واملوارد  األرايض  من  املتطلبات 

اآلثار املحتملة 
الوارد  املواضيع  من  لكّل  املقّرر  النشاط  من  مرحلة  كّل  خالل  تبز  أن  ميكن  التي  والصحية  واالجتامعية  البيئية  اآلثار  تصف  فقرة 

األساسية. املعلومات  يف  وصفها 

التخفيف من  أو  األساسية،  املعلومات  الوارد وصفها يف  املواضيع  من  بكّل  املتصلة  السلبية  اآلثار  تاليف  بشأن  الخطط  تحّدد  فقرة 

عنها.  التعويض  أو  وطأتها، 

برنامج العمل
اآلثار يف كّل مرحلة من املرشوع يف جدول. إدارة  املقرتحة من أجل  والتعويض  املخاطر  الوقاية والحّد من وطأة  تدابري  تلخيص  يجب 

التعويضالحّد من وطأة املخاطرالوقايةاألثر املحتملاملرحلة

تنظيف مجاري املياهإدارة املغذيات النباتية املتكاملةتدفق املغذياتاملرحلة 1

املرحلة 1

التنمية الزراعية

املرحلة 1

بناء مصنع للتجهيز

املحتملة.  اآلثار  من  مجال  كّل  إىل  بالنسبة  ستجري  التي  التحقيقات  عن  موجزاً  العمل  برنامج  أيضاً  يشمل 

مثال
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املنافع

التشاريك.	  اإلطار  وصف 

املستضيفة. 	  املجتمعات  يف  املستدامة  التنمية  فرص  لتنفيذ  املؤسسية  والرتتيبات  وإجراءاتها  الرشكة  سياسات  عن  بيان 

ييل:	  مبا  الرشكة  تلزم  واملشرتيات  للوظائف  محلية  اسرتاتيجية 

استخدام الوظائف املحلية حيثام يكون ذلك عملياً خالل جميع مراحل تطوير املرشوع؛  -

رشاء املواد واملنتجات املحلية حيثام يكون ذلك عملياً.  -

املستضيف.	  املجتمع  النساء والشباب، ضمن  األشد ترضراً، مبا يف ذلك  املجموعات  لتحسني ظروف  اإلجراءات  اسرتاتيجية تحّدد 

األقل:	  عىل  يشمل  املجتمعية  للتنمية  برنامج 

األهداف؛ -

الرئيسية؛ - الزمنية  املراحل 

للتنفيذ؛ - الزمنية  األطر 

الجدول الزمني للنفقات املتوقّعة؛ -

معايري قياس التقّدم املحرز؛ -

رفع تقارير دورية إىل املجتمع املحيل، مبا يف ذلك النفقات الفعلية؛ -

كيفية مواءمة الخطة مع األولويات واألنشطة الحكومية، والخدمات والبنية التحتية املقّدمة للمجتمعات املتأثّرة؛  -

كيفية وتوقيت مراجعة الخطة وتحيينها؛ -

كيفية تعديل الخطة ومصادقتها من جانب املجتمع املحيل؛ -

أّي مضمون آخر يتفق عليه املجتمع والرشكة التجارية بصورة متبادلة.  -

شكل االتفاق

املجتمع.	  بتنمية  املستثمر  التزام 

التفاوض:	  املجتمع عىل  قدرة 

تحديد  التمثيل  القانوين  للمجتمع.  -

االتفاق:	  محتويات 

واألهداف؛ - الغايات 

اإلنهاء؛ - أو  والتعليق  العقد  مدة 

الذي يتوىّل إدارة االتفاق؛  - الكيان اآلخر  الجهاز أو  اللجنة، حساب األمانة،  الشخص )األشخاص(، 

املجتمع املحيل؛ - الذي ميثّل  الكيان اآلخر  أو  الجهاز  األمانة،  اللجنة، حساب  الشخص )األشخاص(، 

وتحيينه؛  - املجتمع وحفظه  بأفراد  وسائل وضع سجل 

والتنفيذ؛ - القرار  اتخاذ  عمليات  يف  الفرعية  املحلية  واملجتمعات  والشباب  النساء  مصالح  متثيل  وسائل 

املستدامة؛ - التنمية  يف  واملجتمع  املستثمر  وواجبات  أدوار  لتحديد  التشاور  وعمليات  الوسائل 

والصحية  - واالجتامعية  البيئية  التنمية  مجال  يف  املقّررة  األنشطة  املجتمع؛  تنمية  يف  وواجباتها  التجارية  الرشكة  أدوار 
واالقتصادية؛

املستثمر؛ - تجاه  وواجباته  املجتمع  أدوار 
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األدوار والواجبات املنوطة بأي طرف آخر يف االتفاق؛ -

التي يسعى إىل إدخالها أحد  - التعديالت  التزام األطراف باالتفاق الحايل، يف حال عدم حصول  وسائل مراجعة االتفاق وكيفية 
الطرف اآلخر؛   الطرفني عىل موافقة 

تخطيط  - يف  املجتمع  يشارك  أن  خاللها  من  ميكن  التي  والوسائل  املحيل،  واملجتمع  املستثمر  بني  والرصد  املشاورات  إطار 
ورصدها؛ وقياسها  وإدارتها  وتنفيذها  األنشطة 

آليات االتصال بني األطراف؛ -

االتفاق؛ - املطلوبة مبوجب  املكتوبة  املواد  والخطط وغريها من  التقارير  التي ستستخدم يف  )اللغات(  اللغة 

الوسائل التي ترصف من خاللها األموال املتاحة مبوجب االتفاق واألغراض املحددة لها؛ الحسابات التي ينبغي حفظها والجهة  -
املسؤولة عن ذلك؛ ورشوط اإلبالغ واملراجعة؛

املوقع حيث ميكن لألطراف أن يراجعوا االتفاق؛ -

النزاعات؛ - وتسوية  التظلّم  آليات 

األسباب واإلجراءات لإلعالن عن قوة قاهرة؛  -

واملراكز  - املدارس  توفري  عن  املسؤولة  املركزية  أو  املحلية  التخطيط  سلطات  من  مقّدمة  أخرى  إمنائية  مساعدة  مع  التنسيق 
املحلية؛ للمجتمعات  االجتامعية  التحتية  البنى  من  وغريها  واملستشفيات  الطبية 

السنوية؛ - التقارير  رفع  وآليات  الشفافية 

الطرفني.  - توقيع 

6-4 االتفاقيات الدولية والتوجيهات ذات الصلة

املتحدة )1945(	  ميثاق األمم 

املادة 17 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( 	 

 	)1989( املستقلة  البلدان  والقبلية يف  األصلية  الشعوب  بشأن   169 الدولية رقم  العمل  اتفاقية منظمة 

االختياري	  وبروتوكوله   )1966( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

 	)1966( والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

االختياري	  وبروتوكولها   ،)1979( املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية 

والبيئية 	  الثقافية  اآلثار  تقييم  أعامل  تسيري  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط   The Akwe: Kon سيّام  ال  البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية 
أصلية  مجتمعات  تستخدمها  أو  تشغلها  ومياه  أراض  عىل  أو  مقّدسة،  مواقع  يف  تنّفذ  أن  املقرتح  التطوير  بأعامل  املتعلّقة  واالجتامعية 

تؤثّر عليها )2004(   أو يحتمل أن  ومحلية، 

األصلية	  الشعوب  املتحدة بشأن حقوق  األمم  إعالن 

البيئة والتنمية )1992(	  3-8 من جدول أعامل القرن 21 ملؤمتر األمم املتحدة بشأن  الفقرة 

6 و7 من بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا )2003(	  املادتان 

 	)2010( االقتصادية ألفريقيا  املتحدة  األمم  للجنة  أفريقيا  األرايض يف  بشأن سياسات  التوجيهية  والخطوط  اإلطار 

اإلنسان 	 التجارة واالستثامر عىل حقوق  اتفاقات  آثار  تقييم  بشأن  املتحدة  لألمم  اإلنسان  التوجيهية ملجلس حقوق    املبادئ 
)A/HRC/19/ 59/Add.5( )2011(
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I
إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي 

جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة 

حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية 

سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 

األمن الغذايئ الوطني. وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من 

إعداد أخصائيني فنيني، وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات. فهذه األدلة: 

ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛	

تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة - ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛	

تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح	
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.

من أجل االطالع

املنظمة حول وأنشطة  التوجيهية  الخطوط  بشأن  املعلومات  مزيد من  عىل 
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ستنرية
سبقة امل

حرتام املوافقة الحرة امل
ا

يض
حيازة األرا

لحوكمة 
ي

الدليل الفن

العرفيني، والنساء، الطبقات الدنيا، واألقليات العرقية.

يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة 
الحرتام  الحكومية  للوكاالت  عملية  إجراءات  واملستنرية 
املدين،  املجتمع  وملنظامت  وحاميتها،  املوافقة  هذه 
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى 
الحرة  املوافقة  املتعلقة  مبسؤولياتهم  لاللتزام  العامل، 

واملسبقة واملستنرية.

تصال

احرتام
املوافقة الحرة

واملسبقة واملستنرية
والشعوب الحكومية  غري  واملنظامت  والرشكات  للحكومات  عملية  توجيهات 

األرايض املحلية يف مجال حيازة  األصلية واملجتمعات 

الدليل الفني3
األرايض حيازة لحوكمة

و
الفا

األدلّة الفنية لحكومة الحيازة

حوكمة  تحقيق  لدعم  فني  دليل  والرجال:  للنساء  األرايض  تنظيم   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
الحيازة.  لحوكمة   1 رقم  الفني  الدليل  األرايض.  حيازة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  مسؤولة 

روما.

 2 رقم  الفني  الدليل  عميل.  دليل  الغابات:  حيازة  حوكمة  تحسني   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
روما.  الحيازة.  لحوكمة 

العملية  التوجيهات  واملستنرية:  واملسبقة  الحرة  املوافقة  احرتام   .2014 والزراعة.  األغذية  منظمة 
للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف ما يتعلّق 

الحيازة. روما.  3 لحوكمة  الفني رقم  الدليل  باستحواذ األرايض. 
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األدلّة الفنية لحكومة الحيازة

حوكمة  تحقيق  لدعم  فني  دليل  والرجال:  للنساء  األرايض  تنظيم   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
الحيازة.  لحوكمة   1 رقم  الفني  الدليل  األرايض.  حيازة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  ومراعية  مسؤولة 

روما.

 2 رقم  الفني  الدليل  عميل.  دليل  الغابات:  حيازة  حوكمة  تحسني   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة 
روما.  الحيازة.  لحوكمة 

العملية  التوجيهات  واملستنرية:  واملسبقة  الحرة  املوافقة  احرتام   .2014 والزراعة.  األغذية  منظمة 
للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف ما يتعلّق 

الحيازة. روما.  3 لحوكمة  الفني رقم  الدليل  باستحواذ األرايض. 

ة الفنية حول حوكمة الحيازة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعية  تعترب األدلّ

تحسني  أجل  من  القدرات  تنمية  عىل  للمساعدة  املنظمة  مبادرة  من  جزًءا 

الحوكمة وبالتايل مساندة البلدان يف تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 

حوكمة  حول  الفنية  األدلة  إعداد  فنيون  أخصائيون  ويتوّل  الوطني.  الغذايئ 

جانب  من  استخدامها  وميكن  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  الحيازة 

مجموعة من الجهات الفاعلة. وهم يتولون:

ترجمة مبادئ الخطوط التوجيهية إل آليات وعمليات وإجراءات عملية؛  	 

تقديم أمثلة عن املامرسة الجيدة – ما سار عىل ما يرام، وأين وملاذا وكيف؛ 	 

توفري أدوات مفيدة لألنشطة من قبيل تصميم السياسات وإصالح العمليات، 	 
بغرض تصميم مشاريع لالستثامرات وتوجيه التدّخالت. 

ملزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة الفاو يف مجال حوكمة 

www.fao.org/nr/tenure : الحيازة، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)
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الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تقّر 
يف  والغابات،  األسامك،  ومصايد  األرايض،  لحيازة  املسؤولة 
املسؤولة  االستثامرات  بأّن  الوطني  الغذايئ  األمن  سياق 
لتحسني  أساسية  والخاص  العام  القطاعان  ينّفذها  التي 
مستخدمي  تصون  استثامرات  إل  وتدعو  الغذايئ،  األمن 
لحقوق  ملكيتهم  نزع  خطر  من  ومالكيها  األرايض 

املرشوعة. الحيازة 
للسلطات  مفّصلة  توجيهات  الفني  الدليل  هذا  ر  ويوفّ
االستثامرات  تشجيع  جهود  يف  املنخرطة  الحكومية 

واملوافقة عليها ورصدها يف جميع مراحل دورة االستثامر، 
مؤاتية  بيئة  إلرساء  اتخاذها  ميكن  التي  اإلجراءات  بشأن 
تصبح  أن  ويرّجح  واملستدامة.  املسؤولة  لالستثامرات 
عىل  قدرة  أكرث  التوجيهات،  هذه  اتباع  عرب  الحكومات، 
تعظيم  طريق  عن  االقتصادية،  اإلمنائية  أهدافها  تحقيق 
عىل  والخاصة  العامة  لالستثامرات  املشرتكة  املنافع 

السلبية.  اآلثار  والتخفيف من وطأة  السواء، 

عنوان االتصال
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 صون حقوق
 حيازة األرايض 

يف سياق االستثامر الزراعي
دليل فني حول صون حقوق حيازة األرايض مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة 
األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، يتوجه للسلطات الحكومية املنخرطة يف جهود 

تعزيز االستثامرات الزراعية واملوافقة عليها ورصدها

الدليل الفني 
لحوكمة الحيازة

و
الفا

ي لحوكمة الحيازة
الدليل الفن
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