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IX

متهيد

الطوعية بشأن  التوجيهية  الذي يعّد أحد أهداف الخطوط  الكايف،  الغذاء  الحوكمة املسؤولة للحيازة وتدعم اإلعامل املطّرد يف  تعّزز 

التوجيهية(. وتهدف املبادئ  الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني )الخطوط 

التوجيهية أيضاً إىل تعزيز التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة والقضاء عىل الفقر واالستثامرات املسؤولة.

وتعتمد هذه   .2012 مايو/أيار   12 قانونياً، يف  امللزمة  الطوعية وغري  التوجيهية،  الخطوط  العاملي هذه  الغذايئ  األمن  لجنة  أقرّت 

للمامرسات الرشيدة.  الخطوط التوجيهية عىل القانون الدويل، والسيام قانون حقوق اإلنسان، وتحّدد املبادئ واملعايري املقبولة دولياً 

وهي موجهة يف املقام األول إىل الدول، لكنها تتضمن أيضاً أحكاماً موّجهة مبارشة إىل الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص، مثل املحامني 

ومنظامت  املحلّية،  والسلطات  القضائية،  والسلطات  املنفذة  الوكاالت  قبل  من  أيضاً  استخدامها  وميكن  واملستثمرين.  واملّساحني 

املدين  واملجتمع  األخرى،  واملجتمعات  األصلية  والشعوب  والّرعويني  الغابات،  ومستخدمي  والصيادين،  املنتجني  وصغار  املزارعني 

عليها  إدخالها  ميكن  التي  التحسينات  وتحديد  للحيازة  املسؤولة  الحوكمة  لتقييم  املعنيني  األشخاص  وجميع  األكادميية  واألوساط 

وتطبيقها.

قضايا  بشأن  تفصيال  أكرث  إرشادات  لتوفري  الفنية  األدلّة  من  سلسلة  )الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  وقد وضعت 

من  وغريهم  للمحامني  فّنياًّ  دليالً  والقانون،  الحيازة  مجال  يف  املسؤولة  للحوكمة  الفني  الدليل  هذا  ويعّد  معينة.  لفئات  أو  معينة 

أو وكاالت  الخاص  والقطاع  املدين  واملجتمع  الحكومات،  يعملون مع  الذين  القانونيني  املهنيني  القانونية يستهدف  الخدمات  مقدمي 

التنمية وكذلك الرّابطات القانونية واملوثّقني والقضاة وجميع األشخاص املهتّمني بفهم دور القانون يف إنفاذ أحكام املبادئ التوجيهية. 

بالنسبة للحوكمة املسؤولة يف ما يخّص الحيازة للجميع، والرتكيز بشكل خاص عىل فئات املجتمع  ويعّد القانون الوطني أمراً حاسامً 

األكرث ضعفا يف املجتمع. وتوفر الخطوط التوجيهية عنارص هامة لتشكيل إطار قانوين يعمل بشكل سليم يك تسّهل تنفيذها بفعالية 

الترشيعات  تقييم  بشأن  إرشادات  ويقّدم  التوجيهية،  للخطوط  القانونية  التداعيات  الفني  الدليل  ويستعرض  الوطني.  الصعيد  عىل 

الوطنية، واإلصالح القانوين وتحسني التنفيذ، فضال عن تسوية املنازعات. وتغطي هذه الخطوط التوجيهية املسائل القانونية املتصلة 

باألرايض ومصايد األسامك والغابات، مكّملة لألدلّة األخرى التي تركّز عىل موارد وحاالت وقضايا معينة.

وتتضّمن األدلة الفنية األخرى أيضاً إشارات إىل املسائل القانونية، وهي تكّمل بالتايل هذا الدليل. وينبغي للقراء املهتمني بجوانب 

والتسجيل،  واالستثامرات،  واملستنرية،  واملسبقة  الحرّة  واملوافقة  الجنسانية،  املساواة  مثل  التوجيهية،  الخطوط  تنفيذ  يف  محددة 

واملشاعات، والرعي والغابات ومصايد األسامك، الرجوع إىل هذه األدلّة.

ويُؤَمل أن يساهم هذا الّدليل الفّني يف تعزيز سيادة القانون بصفتها أحد مبادئ الحوكمة املسؤولة، وأحد املبادئ الرئيسية التي 

تقوم عليها حقوق اإلنسان.
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شكر وتقدير

أعّد هذا الدليل الفّني فريق بإرشاف Lorenzo Cotula من املعهد الدويل للبيئة والتنمية، يتضّمن Thierry Berger، وهو استشاري 

أخصايئ تابع للمعهد الدويل للبيئة والتنمية، وRachael Knight من Namati  وMargret Vidar وPeter Deupmann   من 

.Margret Vidar بإرشاف ،Thomas F. McInerneyمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، و

وأتاحت حلقة عمل الخرباء التي دامت يومني، واشرتك يف استضافتها كّل من منظمة الفاو واملعهد الدويل للبيئة والتنمية وُعقدت يف املعهد 

واألمثلة  التعليقات،  الدليل وجمع  لهذا  أوىل  ملناقشة مسوّدة  الفرصة  فرباير/شباط 2015(،  )لندن، يف 18-17  والتنمية  للبيئة  الدويل 

واإلسهامات. وقد أسهمت املناقشات إسهاماً كبرياً يف هذا الدليل. باإلضافة إىل فريق الصياغة، شارك األشخاص التالية أسامؤهم يف حلقة 

 ،Vuthy Eangو  ،Godwin Dzokotoو  ،Ross Clarkeو  ،Lucy Claridgeو   ،Stéphane Brabant :العمل هذه 

 .Ana María Suárez Francoو ، Megan MacInnesو  ،Oliver Hollandو ،Nicolas Heurzeauو ،Bahram Ghaziو

وقامت Daphné Lacroix من املعهد الدويل للبيئة بتنظيم حلقة العمل هذه.

  ،Dubravka Bojicو ،David Bledsoeو ،Safia Aggarwal وقد استفاد الدليل أيضاً إىل حدٍّ كبري من التعليقات التي قّدمها كّل من

 ،Ana Paula DelaOCamposو ،Yannick Fiedlerو ،Rosa Angélica Castaneda Floresو ،Margherita Brunoriو

،Eric Jesper Karlssonو  ،Daniel Kingو  ،Asako Hattoriو  ،Paolo Groppoو  ،Juan Carlos Garcia y Cebollaو 

،Rebecca Metznerو مكوار،  وعيل   ،Pascal Liuو  Jonathan Lindsayو  ،Tony Lambو  ،Naomi Kenneyو 

 ،Leila Shamsifarو  ،Dominique Reebو  ،David Palmerو  ،Lorenza Paoliniو   ،Sofia Monsalve Suàrez  و 

وDarryl Vhugen ، ولجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية )الفريق العامل املعني باألرض واألرايض اإلقليمية(.

  ،Eric Jesper Karlsonو ،Yannick Fiedlerو ،Marianna Bicchieriو ،Safia Aggarwal وقام مبراجعة الوثيقة النهائية كّل من

.Francesca Romanoو ،David Palmerو ،Eliana Haberkonو ،Jonathan Lindsayو ،Tony Lambو

تعرب منظمة الفاو عن شكرها للمعهد الدويل للبيئة والتنمية عىل تعاونه يف هذا الدليل الفّني، وللحكومة األملانية عىل املساهمة 

املالية من أجل إصدار هذه الوثيقة، ولجميع األفراد الذين وردت أسامؤهم أعاله، عىل ما منحوه من وقتهم النفيس وما جادوا به من 

خرباتهم.
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3 1-مقّدمة

مقّدمة  -1

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

الرتويج  الحكومية حول كيفية  الفاعلة غري  الجهات  الدّول وإىل  تقّدم إرشادات إىل  التي  العاملية  الصكوك  التوجيهية( أشمل  )الخطوط 

للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. وقد قامت لجنة األمن الغذايئ العاملي، وهي أهّم هيئات األمم املتحدة يف 

مجال األمن الغذايئ، يف 11 مايو/أيار 2012، بإقرار الخطوط التوجيهية باإلجامع. وقد جاء هذا اإلقرار نتاج مشاورات واسعة دامت سنتني، 

وسنة من املفاوضات الحكومية الدولية، أسفرت عن النص النهايئ للخطوط التوجيهية. 

وبفضل إقرار الخطوط التوجيهية، هناك اآلن إجامع عىل نطاق واسع بشأن اإلجراءات املستحسن اتّخاذها من أجل تحسني حوكمة 

حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. إال أن التحدي يقيض برتجمة التوجيهات الواردة يف الخطوط التوجيهية إىل تحسينات فعلية يف 

حوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات.

ويهدف هذا الدليل الفّني إىل املساعدة يف تنفيذ الخطوط التوجيهية. ويوفر إرشادات حول كيفية استخدام القانون لتعزيز حوكمة 

حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. تقّر الخطوط التوجيهية بأن القانون أداٌة مهمة لرتجمة املعايري الدولية إىل تغيري حقيقي. فهي 

تقّدم مثال إرشادات توجيهية بشأن جوانب األُطُر القانونية يف عمليات وضع 

 1-1 اإلطار  )انظر  الضعيفة  للفئات  املَُقّدمة  القانونية  واملساعدة  القوانني 

لالطاّلع عىل بعض األمثلة(.

أكرث  إرشادات  الفني  الدليل  هذا  يقّدم  األحكام،  هذه  إىل  استناداً 

تحديداً، يف املجاالت األربعة التالية:

الخطوط  اتّساقها مع  لتقييم مدى  القانونية  )1( كيفية تقدير األطر 

التوجيهية؛

)2( كيفية إعداد الترشيعات أو مراجعتها حيثام يلزم؛

)3( كيفية التأكد من أن الترشيعات تُنّفذ عىل النحو الواجب؛

)4( كيفية استخدام الخطوط التوجيهية يف سياق حّل املنزعات.

تعّزز  وتنظيمية  وقانونية  سياساتية  أُطُر  وضع  إىل  الدول  تبادر  أن  "يجب   1-5

عىل  الحفاظ  وإىل  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 

هذه األُطُر."

5-5 "يتعنّي عىل الدول أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من 

خالل عمليات تشاركية تشمل جميع األطراف املترّضرة، وأن تضمن إرشاك الرجال 

والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها. ومن شأن السياسات والقوانني واإلجراءات 

أن تراعي القدرة عىل التنفيذ."

6-6 "يجب أن تنظر الدول واألطراف األخرى يف إمكانية اتخاذ تدابري إضافية لدعم 

شة التي ال تستطيع الوصول إىل الخدمات اإلدارية  املجموعات الضعيفة أو املهمَّ

والقضائية من دون هذا الدعم. ومن شأن هذه التدابري أن تشمل تقديم الدعم 

خدمات  توفري  أيضاً  تشمل  أن  ويجوز  امليسورة،  القانونية  كاملعونة  القانوين 

إىل  للوصول  املتنقلة  والخدمات  املّساحني،  مساعدي  أو  القانونيني  املساعدين 

الجامعات السكانية النائية والشعوب األصلية املتنقلة."

اإلطار 1-1 
القانون يف الخطوط 

التوجيهية – أمثلة
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1-1 القانون وحوكمة حيازة األرايض 

مييل دور القانون يف حيازة األرايض إىل إثارة مناقشات حية. فالبعض متفائٌل بشأن فائدة القانون يف تعزيز التغيري االجتامعي؛ ويرصف آخرون 

النظر عن القانون ألنهم يرون أن ال أهمية له أساساً، وتشوبه مشاكل يف مجال التنفيذ واإلنفاذ.  وأنه يف بعض السياقات ويف بعض الحاالت، 

ينّص القانون عىل عدة سبل لتحقيق العدالة؛ ويف أخرى، يحمي مصالح األغنياء واألقوياء.

مثّة تفاعالت معقدة بني القانون واملجتمع، ولهذه التصورات املتناقضة جميعها مكان يف تقييم اسرتاتيجيات استخدام القانون لتحسني 

حوكمة الحيازة. فعىل مّر التاريخ، كان القانون أداة يستخدمها األثرياء واألقوياء إلضفاء الرشعية عىل املطالبات املتعلّقة بالحيازة، لكنها كانت 

أيضاً تساعد املجموعات املهمشة عىل املطالبة بالحقوق والتامس اإلنصاف. 

وبغض النظر عن املواقف املتَّخذة، من الواضح أن هناك حاجة إىل أكرث من مجرّد "قانون جيد"؛ أي إىل قانون يتامىش مع الخطوط 

التوجيهية. ومن شأن اعتامد قانون جديد يف مجال الحيازة  أن يبعث بإشارة سياسية قوية، وأن ميثل خطوة هاّمة يف االعرتاف مبطالبات الحيازة 

التي كانت مهّمشة سابقا. ومع ذلك، فإن طريقة تفسري القانون، وتطبيقه وإعامله هي التي تتحكم يف شكل النتائج العملية. إذ إن الفساد، 

واختالل األجهزة القضائية وظيفياًّ، وعدم فعالية اإلدارة، كلّها أمور من شأنها أن تعرقل وصول القانون إىل تحقيق األهداف املتوّخاة. ونتيجة 

لذلك، فإن العديد من القوانني الجيدة تظّل حرباً عىل ورق، ألن اعتامد نصوص ترشيعية ليس سوى جزء من عملية استخدام القانون لتحسني 

حوكمة الحيازة.

وعموما، هناك اعرتاف واسع النطاق بأن القانون جزء رضوري، وإن مل يكن كافيا، وهو جزء من تنفيذ الخطوط التوجيهية. وتسلّم الخطوط 

التوجيهية بأهمية القانون، وتكرس عدة أحكام لألطر القانونية، ودعم األهلية القانونية، وتسوية املنازعات، وتشمل سيادة القانون من ضمن 

"مبادئ التنفيذ" الرئيسية املنبثقة عن الخطوط التوجيهية )الفقرة 3 باء- 7(. 

وألجل فهم حدود "القانون الجيد" فهامً واقعياًّ، ينبغي تقديم إرشادات بشأن مجموعة من الجهات الفاعلة والعمليات الالزمة التي تسمح 

باستخدام القانون ليك يُحدث تأثريا عىل صعيد املامرسة - مبا يف ذلك املحاكم واألجهزة اإلدارية، والهيئات الحكومية وغري الحكومية التي تقّدم 

الدعم يف مجال القدرات، والخدمات االستشارية أو التمثيل، ودور املواطنني والرشكات بوصفها الجهات املستخدمة املُستند إليها. وإن كانت 

القوانني الجيدة وحدها ال تحّقق بالرضورة أهدافها املعلنة، ليس مثة مجال للشّك يف أن القوانني السيئة تعوق تنفيذ املبادئ الواردة يف الخطوط 

التوجيهية يف جميع أنحاء العامل. وهذا وضع يحتّم توجيهات عن كيفية تقييم وإصالح األطر القانونية لتعزيز الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات.
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1-2 نطاق وحدود هذا الدليل

يرتّسخ مفهوم الحيازة - والقانون نفسه - يف العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية يف البلد. وإذ يسلّم هذا الدليل بهذه األبعاد الهامة، فهو 

مع ذلك، يركز عىل الجوانب القانونية الفنية. 

إن الرتكيز عىل الجوانب القانونية للحيازة ال يوحي، بأي حال من األحوال، بأن نُظم الحيازة القامئة عىل أُسٍس أكرث "رسمية"، تكون متفوقة 

بالرضورة عىل تلك "غري الرسمية". إذ إن النظم العرفية، باختالف درجة الطابع الرسمي الذي تكتسيه، ميكن أن تعمل بشكل جيد، والخطوط 

التوجيهية تدعو الدول رصاحة إىل تعزيز القوانني التي توفر االعرتاف بالحيازة غري الرسمية، من جملة أمور أخرى، )انظر الفصل 2(. وباإلضافة 

إىل ذلك، فإن هذا الدليل ال يفرتض أن القانون ميثل الوسيلة الوحيدة، أو حتى الرئيسية، التي ميكن بواسطتها تنفيذ الخطوط التوجيهية. وقد 

تكون هناك حاجة إىل اسرتاتيجيات مكّملة، ال سيام عندما يقّوض ضعف سيادة القانون فعالية القانون بوصفه مصدراً للوائح التنظيمية.

وتوفّر الخطوط التوجيهية إرشادات شاملة بشأن القضايا الرئيسية املتعددة يف مجال حوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. وال 

يسمح املجال يف هذا الدليل بتناول كل هذه املسائل. وإمنا يتناول هذا الدليل مواضيع مختارة لتوضيح الفرص والتحديات التي ينطوي عليها 

استخدام القانون لتحسني الحوكمة يف مجال الحيازة.

والغرض من هذا الدليل أن يتصل بنسبة كبرية من السياقات يف أنحاء العامل التي تُثار فيها قضايا الحوكمة املتعلّقة بالحيازة، مع أن الرتتيبات 

القانونية تختلف حتام من مجتمع إىل آخر. وهناك تنوع كبري يف قوانني الواليات القضائية املختلفة. ومن ثم، فال ميكن للدليل أن يوفر سوى 

التوجيهات األساسية يف الجوانب التي يحتمل أن تكون ذات أهمية عامة. وقد يحتاج، لدى استخدامه يف سياقات محددة، أن يُستكَمل مبساعدة 

تقنية مصممة خصيصا؛ لتقييم األطر القانونية املعمول بها َمثاَلً، أو اعتامد إصالحات قانونية أو تعزيز اإلجراءات القضائية أو اإلدارية.

وتعّد مجموعة الصكوك القانونية ذات الصلة بحوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات مجموعة جّد واسعة، وتتجاوز بكثري 

القوانني  التي تشري رصاحة إىل هذه املصادر يف عناوينها. فعىل سبيل املثال،قد يشّكل قانون األرسة وقانون املرياث،  وكذلك  الترشيعات 

القطاعية، حقوق الحيازة املتعلّقة بالنساء والشباب. فينتهج هذا الدليل نهجاً متكامالً وينظر يف قوانني متعددة متّس حوكمة الحيازة، لكنه يركز 

عىل القوانني املُصاغة يف املقام األول حول رشوط الحيازة.

القطاعات( عىل الصعيدين الوطني  القانونية )القطاعية ومتعددة  ارتباطا وثيقا مبجموعة واسعة من الصكوك  الحيازة  ترتبط حوكمة 

والدويل. إّن حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً عىل املحّك، وميكن للمعاهدات الدولية أن تؤثر عىل حوكمة الحيازة يف ما يتعلق مثالً بإدارة 

مصايد األسامك والرشعية يف تجارة األخشاب. ولنئ كان هذا الدليل يسلّم بأهمية أبعاد القانون الدويل هذه، فإنه يركز عىل القوانني الوطنية. 

وقد يرغب قراء هذا الدليل أيضا يف الرجوع إىل األدلة التقنية األخرى التي أصدرتها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( وغريها 

من أصحاب املصلحة. فقد أصدرت الفاو أدلة تخّص الشؤون الجنسانية واألرايض )حوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة والرجل. دليل فّني 

لدعم تحقيق الحوكمة املسؤولة واملنصفة للجنسني يف حيازة األرايض 2013أ(، والشعوب األصلية )احرتام املوافقة الحرة، واملسبقة واملستنرية؛ 

توجيهات عملية للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف ما يتعلّق بحيازة األرايض، 2013 

هـ(، وبشأن مصايد األسامك )تنفيذ حوكمة محّسنة يف حيازة مصايد األسامك. دليل فني يدعم تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة عن حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، 2013 ب(؛  والغابات )تحسني حوكمة حيازة 

الغابات: دليل عميل، 2013ج(. 
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وقد تم مؤخرا إعداد دليل إرشادي عن االستثامرات الزراعية )صون حقوق حيازة األرايض يف سياق االستثامر الزراعي. دليل فّني عن حامية 

حقوق حيازة األرايض مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن 

الغذايئ الوطني، يستهدف السلطات الحكومية املعنية بتشجيع االستثامرات الزراعية واملوافقة عليها ورصدها، 2015 هـ(. وتعمل املنظمة أيضاً 

عىل إعداد أدلّة فنية للمستثمرين، بشأن املشاعات، والرّعّي، وتسجيل حقوق الحيازة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات، والتقييم. 

ويتناول العديد من هذه األدلة املسائل القانونية، ويدرس بعمق تلك التي تتعلّق باملوضوع قيد النظر. 

ملن يتوّجه هذا دليل وكيف ينبغي استخدامه  3-1

 يستهدف هذا الدليل أصحاب املهن القانونية الذين يساعدون عدداً كبرياً من مجموعات أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك: الحكومات 

والربملانات وهيئات تسوية املنازعات واملنظامت غري الحكومية، ومنظامت املزارعني، وصغار املنتجني، من الصيادين، والرعاة ومستخدمي 

الغابات )أي "منظامت املنتجني الريفيني"(، والسكان األصليني واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص وجميع األشخاص املعنيني. ويشمل هذا 

الجمهوُر املستشارين الحكوميني، وواضعي الترشيعات، والقضاة واملحامني ذوي املكاتب الخاّصة، واملوثقني، ومنظامت الخدمات القانونية 

التي تعمل مع املنتجني الريفيني، واملنظامت أو املجتمعات املحلية، واملستشارين داخل املنظّمة. وقد يكون هذا الدليل مهامًّ أيضاً بالنسبة 

لألوساط األكادميية.

ميكن أن تشارك كل هذه الفئات املستهدفة، بطرق مختلفة ويف مراحل مختلفة، يف القانون املتعلق بحوكمة حيازة األرايض ومصايد 

األسامك والغابات. وتدعو الخطوط التوجيهية جميع مقدمي الخدمات القانونية إىل إيالء العناية الواجبة، قدر اإلمكان، لدى تقديم خدماتهم، 

والرابطات املهنية إىل تعزيز مستويات عالية من السلوك األخالقي عند توفري الخدمات القانونية )انظر اإلطار 2-1(. وميكن القول، إن إيالء 

االعتبار الواجب للخطوط التوجيهية يف مجال تقديم الخدمات القانونية يشكل جزءاً مهامًّ من تلك العناية الواجبة والسلوك األخالقي )انظر 

الفصل 2(. 

وتؤّدي هذه الفئات املتعددة أدوارا مختلفة وتنطوي عىل إمكانات للميّض قُُدماً يف تنفيذ الخطوط التوجيهية بطُرُق مختلفة. لكنها قد تدعم 

أيضاً مطالبني مختلفني، ورمبا متنافسني، ويكون لديها وجهات نظر مختلفة، بل ومتضاربة أحياناً، 

حول تنفيذ الخطوط التوجيهية. وينبغي ُمراعاة هذه التوترات املحتملة عند وضع االسرتاتيجيات 

لتسخري القانون من أجل تنفيذ الخطوط التوجيهية، مبا يف ذلك ضامن أن هذا التنفيذ تنفيذ مستنري 

وقائم عىل فهم متني للمبادئ القانونية التي تستند إليها الخطوط التوجيهية.

اإلطار 2-1 
دور املحامني ومقّدمي 
الخدمات القانونية يف 
الخطوط التوجيهية

الحيازة  الصلة بخدمات  املهنية ذات  الجمعيات  تقوم  أن  "يجب   8-6
ومراقبة  ونرشها،  األخالقي،  السلوك  من  مرتفعة  مستويات  بتحديد 
تنفيذها. كام يتعنّي عىل األطراف يف القطاعني العام والخاص أن ميتثلوا 
للمعايري األخالقية السارية، وأن يخضعوا لإلجراءات التأديبية يف حاالت 
انتهاك هذه املعايري. وحيثام ال تكون تلك الجمعيات قامئة، ينبغي أن 

تكفل الدول وجود بيئة مواتية إلنشائها".
الدولة،  إىل  خدمات  يقدمون  الذين  املهنيني  عىل  "يتعنّي   13-12
األسامك،  األرايض، ومصايد  الحيازة يف  وأصحاب حقوق  واملستثمرين، 
والغابات، أن يولوا العناية الواجبة، قدر اإلمكان، لدى تقديم خدماتهم، 

بغض النظر عاّم إن كان ذلك مطلوباً بالتحديد أو غري مطلوب".
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 املهنيون القانونيون الذين يعملون لصالح الدول أو معها. نظراً ألن الكثري من اإلرشادات الواردة يف الخطوط التوجيهية موّجهة إىل الدول، 

ميكن للمهنيني القانونيني الذين يقّدمون املشورة إىل الدول إحداث تغيري حقيقي لضامن احرتام املعايري املنصوص عليها يف الخطوط التوجيهية، 

حول أفضل املامرسات الدولية. ومن املرّجح أن يساعد تطبيق الخطوط  عاملياً  وذلك لعدة أسباب. فالخطوط التوجيهية تعكس إجامعاً 

التوجيهية يف معظم الحاالت، عىل تنفيذ االلتزامات القانونية مبوجب القانون الوطني أو الدويل، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان. ويف 

الواقع، يعكس العديد من أحكام الخطوط التوجيهية القانون الدويل لحقوق اإلنسان، الذي يشكل القانون الدويل امللزم.

بصفة أعّم، إنه من مصلحة الحكومات ضامن احرتام الخطوط التوجيهية، إذ ميكن القول بأن صنع القرار مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية 

يُرجَّح أكرب ترجيح أن يحصل عىل دعٍم واسعِ النطاق. وكذلك، من شأن ضامن حقوق الحيازة املرشوعة املحمية حامية كافية أن يعّزز املساواة 

والتعايش السلمي داخل املجتمع، ورشعية القانون املتوّخاة. وميكن أيضا أن يساعد يف خلق مناخ أكرث مالءمة بالنسبة للقطاع الخاص بسبب 

تعزيز أمن الحيازة والحّد من املنازعات.

وميكن للحكومات، وألصحاب املهن القانونية الذين يقومون بإسداء املشورة لها، إجراء استعراضات دقيقة وشاملة لتقييم ما إذا كانت األطر 

القانونية القامئة تفي باملعايري التي وضعتها الخطوط التوجيهية، وإال، ميكن صياغة اإلصالحات القانونية وتنفيذها لتلبية تلك املعايري. ويكون 

وضع واعتامد الترشيعات عادة من صالحيات الربملانات. 

تعّد الدولة التي لها سلطة قضائية عىل األرايض، أو الغابات أو املياه هي األوثق صلة بتنفيذ الخطوط التوجيهية. وقد تهّم الخطوط 

التوجيهية دوالً أخرى أيضاً، فعىل سبيل املثال، ميكن للدول التي تستقبل االستثامرات األجنبية، والبلدان األصلية للمستثمرين أن تقوم بدور 

هامٍّ يف ضامن متّسك االستثامرات بالخطوط التوجيهية )الفقرة 3-2، 12-15(. إذ عادة ما تنطوي إدارة مصايد األسامك عىل اتفاقات دولية 

متعّددة األطراف.

منظامت الخدمات القانونية ذات التوّجه العاّم. تقوم منظامت الخدمات القانونية بدوٍر هامٍّ يف النهوض بتطبيق الخطوط التوجيهية 

يف عملها مع الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وصغار املنتجني الريفيني مثل املزارعني، والرعاة وسكان الغابات والصيادين، مبا يف ذلك 

الجمعيات واالتحادات التابعة لهم، وكذلك مع املنظامت غري الحكومية والتعاونيات.

وملاّ تتجاوز األحكام الواردة يف الخطوط التوجيهية مقتضيات القانون الوطني القائم، فهي توفر مقياسا مفيدا للدعوة واملراقبة العامة، 

وتعزيز إصالح القانون، فضال عن تحسني تنفيذ القوانني القامئة. وعىل أرض الواقع، ميكن  ملنظامت الخدمات القانونية استخدام الخطوط 

التوجيهية ملساعدة أصحاب املصلحة عىل تعزيز مامرسة حقوقهم يف مثل السياقات التالية: إعادة توزيع حقوق الحيازة أو رّدها، والجهود 

املبذولة لتأمني حقوق الحيازة كأساس لفرص كسب العيش، أو يف رشاكاتها مع القطاع الخاص.

ًّ بالنسبة للمحامني الذين يقّدمون املشورة للرشكات أو املستثمرين، حول األنشطة  محامو الرشكات. توفر املبادئ التوجيهية مرجعاً هاما

التجارية التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل حقوق الحيازة. وقد يجد املحامون الذين ميثلون هؤالء العمالء، مبن يف ذلك األجانب وغري األجانب، 

يف الخطوط التوجيهية أداة مفيدة لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات يف القانون الوطني، لتصميم وصياغة العقود للتخفيف من املخاطر 

املرتبطة بثغرات أو تناقضات يف القانون الوطني والتعهد بالعناية الواجبة. وقد زادت مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية 

وحقوق اإلنسان، ومفهوم العناية الواجبة بحقوق اإلنسان التي تتضمنها، الوعي بني محامي الرشكات بأهمية إدماج اعتبارات املسؤولية 

االجتامعية يف مامرسة القانون التجاري، مبا يف ذلك يف سياق العناية الواجبة.
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ميكن للمخاطر املتعلّقة بالحيازة أن تؤثر عىل األعامل التجارية من نواح هامة، مبا يف ذلك يف شكل مخاطر مالية، ومخاطر متّس بالسمعة 

ومخاطر سياسية )أي إعادة التفاوض حول العقود(، وخطر التخريب بالنسبة للمشاريع التجارية التي يُنظَر إليها عىل أنها تتجاوز حقوق 

الحيازة املرشوعة )مرشوع  The Munden Project 2012و2014(. وكام تبّني الطعون يف "االستيالء عىل األرايض"، فإن االمتثال للقانون 

الوطني وحده ال يحمي الرشكات من االنتقادات. وميكن للمحامني القيام بتقديم املشورة للعمالء حول اإلجراءات التي قد تقلل من 

املخاطر التي متّس بالسمعة أو تلك التي تعزز املسؤوليات االجتامعية. وقد أصبح االمتثال للمعايري الدولية جزءاً أساسياً من "الرخصة 

املصلحة  أصحاب  من  أكرب  دعم  اكتساب  احتامل  من  تزيد  املسؤول  االستثامر  زيادة  أن  ذلك  ويعني  باألعامل".  للقيام  االجتامعية 

الخارجيني. 

ويف حني تتوّجه الخطوط التوجيهية يف املقام األول إىل الدول، فإنها أيضا تؤكّد من جديد عىل مسؤولية مؤسسات األعامل يف احرتام حقوق 

اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة، وتنطبق بعض أحكامها عىل االستثامرات مبارشة )انظر الفقرتني 3-2 و12-12(. وقد وافقت عّدة رشكات 

طوعاً عىل االلتزام بالخطوط التوجيهية، يف إطار عملياتها ويف إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها.  فعىل سبيل املثال، أعلنت رشكتان من رشكات 

املرشوبات التزاماتها بتشجيع مورّديها عىل الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف الخطوط التوجيهية )الفاو، 2014أ(.

نقابات املحامني، واملحامون واملوثقون والقضاة واملهنيون القانونيني، بصفة عاّمة. باإلضافة إىل مجموعات محددة من أصحاب املهن 

القانونية املذكورة أعاله، تستهدف الخطوط التوجيهية طائفة واسعة من املهنيني القانونيني، الذين يُشّغلون القانون عىل أرض الواقع، يف 

أي نظام قانوين وطني. وتشمل هذه الطائفة:

املحامني واملوثقني، الذين ميكنهم املساعدة يف تعزيز تطبيق الخطوط التوجيهية، بتوفري الخدمات القانونية العادية ألفراد الجمهور . 1

عموما.

نقابات املحامني، التي ميكن أن تقوم بدوٍر رئييٍس يف تعميم الخطوط التوجيهية يف املامرسة القانونية من خالل التوعية والتطوير . 2

املهني املستمر، ونرش أفضل املامرسات؛ 

والقضاة، الذين يراعون الخطوط التوجيهية يف عمليات تسوية املنازعات، كعامل يساعد يف التفسري مثالً، أو كدليل عىل أفضل . 3

املامرسات الدولية.

املحامون العاملون مع الوكاالت اإلمنائية الدولية أو ألجلها. ميكن للوكاالت اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف أن تساعد عىل تعزيز 

الحوكمة املسؤولة يف مجال الحيازة من خالل املشاريع ذات الصلة بالقانون. وقد يتضمن ذلك تقييم األطر القانونية، وتوفري املساعدة 

التقنية يف عمليات إصالح القوانني أو دعم تنفيذ القوانني القامئة. وميكن للمسؤولني القانونيني أو املستشارين القانونيني العاملني مع 

الوكاالت اإلمنائية أداء دور مهّم يف دعم تصميم وتنفيذ مشاريع مدروسة جيدا تراعي تعقيدات القانون التي متس حوكمة الحيازة.

إن هذه  وال يستهدف هذا الدليل مبارشة الفئات املجتمعية التي تستخدم القانون من أجل تعزيز حقوقها يف مجال الحيازة. إالّ 

الفئات معنية مببادئ الخطوط التوجيهية، ويهدف هذا الدليل إىل الوصول إليها بشكل غري مبارش من خالل عمل مختلف فئات املهنيني 

القانونيني، وتحديدها مسبقاً. وميكن تكييف املواد املتضمنة يف هذا الدليل وإعادة بلورتها الستخدامها مبارشة من قبل فئات املجتمع؛ 

عىل سبيل املثال، من خالل إنتاج كتيبات مبّسطة للتدريب يف سياقات معينة. 

وباستخدام لغة غري فنية، يُؤمل أن يكون هذا الدليل يف متناول أي شخص مهتم باآلثار القانونية املرتتبة عىل الخطوط التوجيهية.
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مخطّط الدليل  4-1

يناقش هذا الدليل مختَلَف األنشطة املتصلة بالقانون، التي توضح الطرق املتعددة التي ميكن بها للقانون أن يتدخل يف إدارة الحيازة. ويتألف من أربعة 

فصول موضوعية، باإلضافة إىل هذه املقدمة وخامتة وجيزة. ويتناول كل فصل موضوعي جانبا محددا من التفاعل بني القانون والحوكمة املسؤولة يف مجال 

الحيازة. ويتبع كل فصل الفصل السابق بطريقة منطقية. وتؤكّد جميع الفصول الجوانب العملية وتستند قدر اإلمكان إىل مناذج واقعية، ُمبيَّنة داخل أطر، 

وقوائم التوصيات الرئيسية.

يتناول الفصل الثاين طبيعة الخطوط التوجيهية وقيمتها القانونية، ويدرس عالقتها بااللتزامات الدولية والصكوك الطوعية األخرى. ثم يبحث مدى توافق 

املبادئ التي تقوم عليها الخطوط التوجيهية مع املبادئ األساسية للمسؤولية املهنية التي ترسي عىل املهن القانونية يف العديد من الواليات، والسيام االلتزامات 

املتعلقة بإعالء سيادة القانون. وأخرياً، ينظر الفصل يف كيفية إسهام الخطوط التوجيهية يف توسيع نطاق حقوق الحيازة "املرشوعة" ليشمل حقوقاً ال يعرتف 

بها القانون الوطني. ونظراً إىل آثار هذا النهج البعيدة املدى، يستفيض الفصل يف مناقشة مفهوم "حقوق الحيازة املرشوعة".

ويتطرّق الفصل الثالث إىل كيفية صياغة القوانني أو تنقيحها لتعزيز الحوكمة املسؤولة للحيازة. ويقدم إرشادات بشأن عملية وضع القوانني ومضمون 

الترشيع نفسه. ويعرض الجزء األول من هذا الفصل كيفية إجراء تقييم قانوين للترشيع الوطني لتحديد درجات االلتزام بالخطوط التوجيهية، ويقّدم إرشادات 

حول سبل إجراء تقييم القانون الوطني يف ضوء الخطوط التوجيهية، ويحدد املفاهيم األساسية بخصوص وضع القوانني. ثم يقدم أمثلة توضيحية عن الصياغة 

الترشيعية التي تعزز بعض جوانب الخطوط التوجيهية، بالرتكيز عىل مواضيع مختارة تشملها الخطوط التوجيهية.  ويختتم الجزء األخري بتقديم توجيهات 

بشأن املشاركة العامة والشفافية يف عمليات وضع القوانني. 

ويناقش الفصل الرابع كيفية ضامن تنفيذ القانون عىل النحو الواجب. ويستكشف دور مختلف الجهات الفاعلة يف عمل القانون يف املامرسة العملية، 

مبا يف ذلك اإلدارة الحكومية، ومقدمي الخدمات القانونية الذين يدعمون أصحاب حقوق الحيازة املحليني، ومحامي املؤسسات التجارية. ويستعرض هذا 

الفصل نهجا متعددة لتعزيز اإلدارة الحكومية من اجل تنفيذ القانون والخطوط التوجيهية وكذلك قدرة أصحاب حقوق الحيازة عىل مامرسة حقوقهم 

واستخدام اإلجراءات.

ويدرس الفصل الخامس كيفية استخدام الخطوط التوجيهية يف سياق حّل النزاعات املتعلّقة بالحيازة. ويبحث يف الوصول إىل العدالة بسبب ما يُعترََب 

انتهاكات حقوق الحيازة، وإرشادات الخطوط التوجيهية يف عمليات تسوية املنازعات، والفرص املتاحة للقضاة وصناع القرار ملراعاة الخطوط التوجيهية يف 

أداء واجباتهم.

ويحدد الفصل السادس نقاط عمل رئيسية تقوم فيها املَِهن القانونية بدوٍر مهمٍّ يف تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية. 

وميكن االطاّلع عىل الترشيعات املتعلّقة باألرايض، ومصايد األسامك والغابات يف قاعدة البيانات الترشيعية للمنظمة عىل املوقع التايل:

 http://faolex.fao.org 
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األهمية القانونية

للخطوط التوجيهية 

2
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األهمية القانونية للخطوط التوجيهية  -2

ثم  األخرى.  الطوعية  والصكوك  الدولية  بااللتزامات  ويبحث عالقتها  القانونية،  وقيمتها  التوجيهية  الخطوط  الفصل طبيعة  يتناول هذا 

يناقش مدى توافق املبادئ التي تقوم عليها الخطوط التوجيهية مع املبادئ األساسية للمسؤولية املهنية التي ترسي عىل املهن القانونية 

يف العديد من الواليات، وال سيام االلتزامات املتعلقة بإعالء سيادة القانون. وأخرياً، ينظر الفصل يف كيفية إسهام الخطوط التوجيهية يف 

املدى،  البعيدة  النهج  هذا  آثار  إىل  ونظراً  الوطني.  القانون  بها  يعرتف  ال  حقوقاً  ليشمل  “املرشوعة”  الحيازة  حقوق  نطاق  توسيع 

يستفيض الفصل يف مناقشة مفهوم "حقوق الحيازة املرشوعة".

ما هي القيمة القانونية للخطوط التوجيهية؟  1-2

املتحدة  األمم  هيئة يف  أعىل  اللجنة هي  )2012(. وهذه  باإلجامع  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  أقرَّته  دويل  التوجيهية صك  الخطوط 

مسؤولة عن قضايا األمن الغذايئ العاملي. وأعربت جهات متعددة أيضاً عن دعم الخطوط التوجيهية بعد أن أقرّتها اللجنة، يف محافل 

)2012(، ومؤمتر  املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية  2013)د((،  )الفاو،  2012( ومؤمترها  )الفاو،  والزراعة  األغذية  مثل مجلس منظمة 

التوجيهية  الخطوط  تحظى  لذلك،  ونتيجة   .)2012( للفرنكوفونية  الربملانية  والجمعية   ،)2012( الـ20  ومجموعة   ،)2012( ريو20+ 

بسند سيايس كبري.

وباإلضافة إىل ذلك، سبقت التفاوَض عىل الخطوط التوجيهية يف إطار اللجنة مشاورات مكثفة دامت عامني يف مناطق مختلفة ومع 

للقطاع  وواحدة  إقليمية  منها  تشاورية، عرش  عمل  حلقات  تنظيم  الجهود  هذه  وشملت  املصلحة.  أصحاب  من  متنوعة  مجموعات 

الخاص وأربع للمجتمع املدين، شارك فيها حوايل 000 1 شخص من أكرث من 130 بلداً. ومثّل املشاركون املؤسسات الحكومية واملجتمع 

أيضاً  بنشاط  الدول  الفاعلة من غري  الجهات  )الفاو(. وشاركت  املتحدة  األمم  األكادميية ووكاالت  الخاص واملؤسسات  والقطاع  املدين 

خالل املفاوضات مع اللجنة. ونتيجًة لذلك، يبدو أن الخطوط التوجيهية تحظى مبرشوعية اجتامعية كبرية وواسعة النطاق ال تقترص 

عىل الحكومات، بل تشمل أيضاً املجتمع املدين والجهات الفاعلة املستنرية من القطاع الخاص.
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ومع ذلك، فبرصف النظر عن مسألتي السند السيايس واملرشوعية االجتامعية، يُرجح أن 

الحقوق  يف  التوجيهية  الخطوط  تؤثر  كيف  كاآليت:  إضافية  أسئلة  أيضاً  املحامي  يطرح 

التي  األهداف  تؤثر يف  املشورة، وكيف  إليهم  أسدي  الذين  لألشخاص  القانونية  وااللتزامات 

قانوين  قانونية؟ هل هي صك  التزامات  التوجيهية  الخطوط  تنشئ  هل  لتحقيقها؟  يسعون 

الخطوط  تكن  وإذا مل  للحيازة؟  الراغبة يف تحسني حوكمتها  الدول  ملزم مصمم إلرشاد  غري 

التوجيهية ملزمة، فهل ميكن أن تشكل مرجعاً ذا حجية يصوغ فهم القانون الدويل امللزم؟

“الطوعية”  كلمة  من  يتجىل  مثلام  قانوناً،  ملزمة  وثيقة  ليست  التوجيهية  والخطوط 

الواردة يف تسميتها الكاملة. وباإلضافة إىل ذلك، تعرب لغتها عن عنارصها املعيارية باستخدام 

أحكامها  ستفرس  الدول  بأن  التوجيهية  الخطوط  وتعرتف  “يجب”.  من  بدالً  “ينبغي”  كلمة 

الخطوط  إقرار  ولدى   .)5-2 )الفقرة  ومؤسساتها  الوطنية  القانونية  لنظمها  وفقاً  وتطبقها 

التوجيهية يف إطار لجنة األمن الغذايئ العاملي، أكدت الدول أن الخطوط التوجيهية يجب أن 

تُعترب طوعية؛ وتنص الفقرة 2-1 من الخطوط التوجيهية عىل ذلك رصاحة )انظر اإلطار 2-1(. أما قرار مواءمة القانون الوطني مع 

إرشادات الخطوط التوجيهية، فهو أمر يرُتك للدول، من وجهة نظر قانونية.

القانون  تعكس  الخطوط  هذه  من  أجزاء  فثمة  قانونية.  أهمية  ذات  ليست  أنها  التوجيهية  للخطوط  الطوعي  الطابع  يعني  وال 

الدويل القائم. ومن األمثلة عىل ذلك اعرتاف الخطوط التوجيهية بحقوق الشعوب األصلية، وهو ما يتامىش مع معاهدات مثل: اتفاقية 

منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية، واتفاقية التنوع البيولوجي؛ واألحكام املتعلقة بالتعويض والتشاور 

املتعلقة  واألحكام  اإلنسان؛  حقوق  مجال  يف  الدويل  القضايئ  االجتهاد  مع  عموماً  تتامىش  التي  واملستنرية،  واملسبقة  الحرة  واملوافقة 

باملساواة بني الجنسني، التي تنسجم مع اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واحرتام القانون الدويل اإلنساين يف حاالت 

النزاع )الفقرة 25-1(؛ ومعايري الشفافية ونزاهة الحكومة التي تتامىش عموماً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

وبالنظر إىل الرتابط الوثيق بني حقوق الحيازة وحقوق اإلنسان )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2014(، ميكن أن 

يشكل تنفيذ الخطوط التوجيهية خطوة هامة نحو إعامل حقوق اإلنسان - مبا يف ذلك الحق يف الغذاء الكايف، املعرتف به يف املادة 11 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وبوجه أعم، تؤكد الخطوط التوجيهية “مبادئ التنفيذ” )الفقرة 

الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واإلنصاف والعدالة  الدويل لحقوق اإلنسان؛ وهي  القانون  مع أحكام  التي تتامىش عموماً  باء(   3

واملساواة بني الجنسني وسيادة القانون والشفافية واملساءلة.

ومع أن الخطوط التوجيهية ليست ملزمة، فهي تنص مبا ال لبس فيه عىل أن “تتوىل الدول مسؤولية تنفيذها ومراقبتها وتقييمها” 

)الفقرة 26-1(. وغالباً ما ستنطوي الجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ أحكام الخطوط التوجيهية عىل صكوك قانونية، كام هو الحال 

مثالً عند سن الترشيعات أو إصالحها. ويف هذه الحاالت، تتيح الخطوط التوجيهية مرجعاً ذا حجية للدول التي تُعّدل أو تعتمد قوانني 

بشأن حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات.

الدويل  للقانون  موافقة  لتكون  صيغت  التوجيهية  الخطوط  أن  رغم 
مبوجب  قانونية  التزامات  ذاتها  حد  يف  تنشئ  ال  فإنها   ،)2-2 )الفقرة 

القانون الدويل.
والخطوط التوجيهية أشبه ما يكون باملعاهدات، ضمن مختلف مصادر 
القانون الدويل املعرتف بها يف النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، 
ألنها أُبرمت من خالل عملية تفاوض حكومي دويل واختُزلت يف نص 
باعتبارها  نفسها  إىل  التوجيهية  الخطوط  تشري  وال  واضحني.  وصك 
“اتفاقاً” بل باعتبارها مبادئ توجيهية. ويتضح من تسميتها وصياغتها 
وظروف إقرارها أنها طوعية. ومن ثم فإنها تفتقر إىل رشط النية الالزم 

.)Aust, 2007( ًلوضع معاهدة ملزمة قانونا
ملزم،  غري  قانونياً  صكاً  اعتبارها  التوجيهية  للخطوط  وصف  وأفضل 
نواح  من  الدول،  غري  من  الفاعلة  )والجهات  الدول  إلرشاد  مصمامً 
األسامك  ومصايد  األرايض  حيازة  حوكمة  مواءمة  يف  الراغبة  عديدة( 

والغابات مع أفضل املامرسات الدولية.

اإلطار 1-2

 الخطوط التوجيهية
والقانون الدويل
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واملديرون  القضاة  يستخدم  أن  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل  الساري.  القانون  تنفيذ  يف  أيضاً  أهمية  التوجيهية  للخطوط  تكون  وقد 

الخطوط التوجيهية لتفسري القانون الوطني، وال سيام عند غموض لغته )انظر الفصل 5(. وأضحى محامو األعامل يدركون شيئاً فشيئاً، 

بفضل تطورات من قبيل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان )انظر اإلطار 2-2(، أهمية مراعاة 

الصكوك القانونية غري امللزمة يف مامرسات القانون التجاري.

والخطوط التوجيهية جزء من مجموعة متزايدة من اإلرشادات الدولية املرتابطة واملتعاضدة بشأن مسائل تتعلق باألغذية والزراعة. 

وتشمل الصكوك ذات الصلة ما ييل:

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني )الفاو، 2004ب( التي 	 

اعتمدتها لجنة األمن الغذايئ العاملي ثم مجلس الفاو يف عام 2004 )الفاو، 2004أ(؛

الفقر 	  والقضاء عىل  الغذايئ  األمن  سياق  الحجم يف  الصغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

)الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك الصغرية الحجم( )الفاو، 2015و( التي أقرتها لجنة مصايد األسامك التابعة للمنظمة )لجنة 

مصايد األسامك، 2014( ومجلس املنظمة )الفاو، 2014د( يف عام 2014 )انظر اإلطار 2-3(؛

مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، التي أقرتها اللجنة )لجنة األمن 	 

الغذايئ العاملي، 2014( ومجلس الفاو )2014د( يف عام 2014؛

إعالن روما بشأن التغذية )الفاو ومنظمة الصحة العاملية، 2014ب( وإطار العمل املرفق به )الفاو ومنظمة الصحة العاملية، 	 

2014أ(، اللذان اعتمدهام املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية يف عام 2014.

أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة باإلجامع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان 
يف عام 2011. وتهدف هذه املبادئ إىل توضيح واجبات الدول يف مجال حقوق اإلنسان ومسؤوليات الرشكات يف سياق األنشطة 
اإلنسان  مبسألة حقوق  املعني  آنذاك  العام  لألمني  الخاص  املمثل  قادها  دولية  تشاور  عملية  إطار  يف  املبادئ  وأُعدت  التجارية. 

والرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل، جون روغي.
وتقوم املبادئ التوجيهية عىل ثالث ركائز هي: الحامية واالحرتام واالنتصاف. ويقع عىل عاتق الدول واجب حامية حقوق اإلنسان 
)"الحامية"(. وتخضع مؤسسات األعامل ملسؤولية  الفاعلة من قطاع األعامل  الجهات  ثالث، مبا يف ذلك تدخل  من تدخل طرف 
الرشكات عن توخي العناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق اإلنسان ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تنشأ عن أنشطتها )"االحرتام"(. 

وأخرياً، يجب توفري سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك املحافل القضائية وآليات التظلم غري القضائية )"االنتصاف"(.
وتتطلب مسؤولية قطاع األعامل عن احرتام حقوق اإلنسان أن تقوم املؤسسات التجارية مبا ييل:

")أ( أن تتجنب التسبب يف اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان أو املساهمة فيها من خالل األنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه 
اآلثار عند وقوعها؛

)ب( أن تسعى إىل منع اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان التي ترتبط ارتباطاً مبارشاً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها يف إطار عالقاتها 
التجارية، حتى عندما ال تسهم هي يف تلك اآلثار" )املبدأ 13(.

وقد أرفقت مالحق باملبادئ التوجيهية، منها "مبادئ إبرام العقود املنطوية عىل املسؤولية: إدماج إدارة املخاطر املتصلة بحقوق 
اإلنسان يف املفاوضات التعاقدية بني الدولة واملستثمر". ورغم أن املبادئ التوجيهية ليست ملزمة قانوناً، فقد حظيت بقبول ودعم 

واسعني، وتتجسد بعض أهم انعكاساتها حالياً يف صكوك دولية أخرى، مبا يف ذلك الفقرة 3-2 من الخطوط التوجيهية.

اإلطار 2-2
مبادئ األمم املتحدة 

التوجيهية بشأن األعامل 
التجارية وحقوق اإلنسان

 Cotula, 2014 املصدر: أ
واملفوضية، 2011.
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وملا كانت الخطوط التوجيهية تعالج قضايا حوكمة الحيازة معالجة شاملة، فإنها تقدم إرشادات ميكن أن تساعد يف النهوض بتنفيذ 

األغذية تشري عىل وجه  الزراعة ونظم  املسؤولة يف  باالستثامرات  الخاصة  العاملي  الغذايئ  األمن  املتعددة. فمبادئ لجنة  الصكوك  هذه 

التحديد إىل الخطوط التوجيهية يف مبدئها 5 )“احرتام حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات والحصول عىل املياه”(. ومن املهم إذن أن 

يطّلع املحامون املعنيون بالقضايا املشمولة بهذه الصكوك القانونية غري امللزمة )االستثامرات يف مجال األعامل التجارية الزراعية، ومصايد 

األسامك الصغرية الحجم، والحق يف الغذاء( عىل الخطوط التوجيهية ويحسنوا استخدامها.

ويف بعض السياقات، ظهرت إرشادات دولية عىل املستوى اإلقليمي أيضاً، مثل إطار العمل واملبادئ التوجيهية لسياسات األرايض يف 

أفريقيا. ويف هذه الحاالت، ينبغي أن يراعي املحامون ومنظامت الخدمات القانونية اإلرشادات العاملية واإلقليمية عىل السواء )انظر اإلطار 

.)4-2

اإلطار 4-2
إطار العمل واملبادئ 
التوجيهية لسياسات 
األرايض يف أفريقيا

أقرت لجنة مصايد األسامك التابعة للمنظمة يف دورتها الحادية والثالثني املعقودة يف يونيو/حزيران 2014 الخطوط التوجيهية الطوعية 
لضامن استدامة مصايد األسامك الصغرية الحجم يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر )الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك الصغرية 
الحجم(، وهي أول صك دويل من نوعه مخصص تحديداً ملصايد األسامك الصغرية الحجم. وتستند هذه الخطوط إىل مدونة السلوك بشأن 

الصيد الرشيد، التي اعتمدها مؤمتر املنظمة يف أكتوبر/ترشين األول 1995.
الغذايئ، 	  الدخـل واألمـن  العاملـة وتحقيق  املادة 6-18 من املدونة بأهميـة مصايـد األسامك الصغرية الحجم يف مجاالت  تعرتف 

وتدعو إىل توفري حامية مناسبة لحقوق الصيادين والعاملني يف مجال الصيد، والسيام العاملني فـي مصايد الكفـاف واملصايد الصغرية 
والحرفيـة، يف معيشة مأمونـة وعادلة. وباإلضافة إىل ذلك، تنص املدونة عىل إعطائهم، عنــد االقتضاء، أفضليـة االستفادة مـن مناطق 

الصيـد واملوارد السمكيـة التقليدية يف امليـاه الخاضعة للوالية الوطنيـة.
لحيازة 	  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  بعد  الحجم  الصغرية  األسامك  التوجيهية ملصايد  الخطوط  ُوضعت 

األرايض ومصايد األسامك والغابات وتستند إليها. وتشمل الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك الصغرية الحجم أحكاماً خاصة بالقطاع 
للحيازة  للحوكمة املسؤولة  القطاعات، وتكرس قسامً خاصاً  التوجيهية عىل مستوى متعدد  الخطوط  تتناول مسائل تعالجها تلك 

)القسم 5 ألف(.
وتنص الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك الصغرية الحجم عىل أن توضع، عند االقتضاء، ترشيعات لحامية مختلف أشكال حقوق الحيازة 
األهداف  بينها  من  أمور  جملة  مراعاة  مع  املوارد  هذه  وحيازة  استخدام  حقوق  الدول  تحدد  أن  عىل  وتنص   .)4-5 )الفقرة  املرشوعة 
املوارد  الصيادين عىل نطاق صغري إىل  لتسهيل وصول مجتمعات  تدابري  تتخذ  أن  )الفقرة 5-6(، وعىل  والبيئية  االجتامعية واالقتصادية 

السمكية عىل قدم املساواة مع غريهم، مع مراعاة أحكام الخطوط التوجيهية )الفقرة 7-5(.
وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك الصغرية الحجم مبادئ توجيهية تتامىش إىل حد بعيد مع “مبادئ التنفيذ” 
املنصوص عليها يف الخطوط التوجيهية رغم وجود إشارة محددة إىل مبادئ إضافية: “احرتام الثقافات” و”االستدامة االقتصادية واالجتامعية 
للتنمية  املخصصة  األقسام  وتدعم  واالقتصادية”.  االجتامعية  والجدوى  التنفيذ  و”قابلية  االجتامعية”  “املسؤولية  عن  فضالً  والبيئية” 
االجتامعية والعاملة والعمل الالئق الجوانب االجتامعية االقتصادية املجسدة يف املبادئ التوجيهية الواردة يف الخطوط التوجيهية ملصايد 

األسامك الصغرية الحجم.
ويجري إعداد دليل فني لدعم تنفيذ الخطوط التوجيهية يف قطاع مصايد األسامك. وقد نرُشت صيغة أولية يف عام 2013 )الفاو، 2013ب(.

اإلطار 3-2
الخطوط التوجيهية 
ملصايد األسامك الصغرية 
الحجم والخطوط 
التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة املسؤولة 
لحيازة األرايض ومصايد
األسامك والغابات

أَعدَّ إطاَر العمل واملبادئَ التوجيهية لسياسات األرايض يف أفريقيا كل من مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومرصف التنمية األفريقي )2010( 
لتعزيز التنمية االجتامعية االقتصادية من خالل جملة أمور منها تحويل القطاع الزراعي وتحديثه.

ويعترب إطار العمل واملبادئ التوجيهية األرايض مورداً طبيعياً قيّامً ويحددان الدور الذي ميكن أن تضطلع به يف تحقيق التنمية االقتصادية والحد من الفقر. ويشجعان أصحاب 
املصلحة عىل وضع رؤية مشرتكة للتنمية الوطنية. ويشجعان الحكومات أيضاً عىل الرتكيز عىل نظم إدارة األرايض، مبا يف ذلك نظم تسليم حقوق األرايض وهياكل ومؤسسات 

حوكمة األرايض. وأخرياً، يدعو إطار العمل واملبادئ التوجيهية الدول إىل ضامن مخصصات كافية يف امليزانية لوضع سياسات األرايض وتنفيذها.
وقد أقرَّ إطاَر العمل واملبادئَ التوجيهية املؤمتُر املشرتك لوزراء الزراعة واألرايض والرثوة الحيوانية يف عام 2009 ورؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي يف عام 2009. وال 
ينشئ إطار العمل واملبادئ التوجيهية واجبات ملزمة للدول؛ بل يشكالن مجموعة من املبادئ التي ينبغي أن يُسرتشد بها يف وضع سياسات األرايض يف الدول األفريقية وإعداد 

محتواها وتنفيذها.
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وملا كانت الخطوط التوجيهية تتناول مجموعة واسعة من القضايا، فإن الدول الراغبة يف تنفيذها قد يلزمها وقت لفعل ذلك. ويف 

بعض السياقات، يكون نطاق التغيريات التي ينبغي إدخالها عىل القوانني واللوائح واملؤسسات الوطنية التي تغطي قطاعات متعددة 

قد تشملها تلك الخطوط واسعاً جداً بكل بساطة، بحيث ال ميكن أن تنفذها البلدان بني عشية وضحاها. وتنطوي خطوة أوىل أساسية 

يف تنفيذ الخطوط التوجيهية عىل تقييم دقيق للمستويات التي بلغتها حالياً عملية املواءمة عىل نطاق مجموعة من القضايا، من أجل 

تحديد املجاالت التي ينبغي إصالحها.

املسؤولية املهنية وسيادة القانون والخطوط التوجيهية  2-2

رغم أن الخطوط التوجيهية ليست قانوناً ملزماً، يعكس عدد من أحكامها معايري املسؤولية املهنية السارية عادة عىل املهنيني القانونيني. ففي عدة 

بلدان، عىل سبيل املثال، يقع عىل املحامني واجب أسايس يف إعالء سيادة القانون والنهوض بإقامة العدل. وباإلضافة إىل ذلك، تقع عىل املحامني 

واجبات اإلنصاف والنزاهة واالستقامة فضالً عن واجب تفادي تضارب املصالح، كام هو مبنّي يف املبادئ الدولية للسلوك الخاص باملهنة القانونية 

التي وضعتها رابطة املحامني الدولية يف عام 2011. وهذه االلتزامات واجبة تجاه املوكلني وتجاه األطراف الثالثة وعامة الناس.

القانون. ويقتيض  السنوات األخرية إرشادات بشأن مفهوم سيادة  وقد وضعت األمم املتحدة يف 

تعريف األمم املتحدة لسيادة القانون جملة أمور منها اتساق القوانني مع القواعد واملعايري الدولية 

لحقوق اإلنسان. ويشدد تعريف األمم املتحدة أيضاً عىل املساءلة أمام القانون، واإلنصاف يف تطبيق 

القانون، وتجنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية )انظر اإلطار 5-2(.

وتؤكد الخطوط التوجيهية رصاحًة سيادة القانون باعتبارها “مبدأ تنفيذ”؛ أي مبدأً أساسياً ينبغي 

اتباعه يف تنفيذ الخطوط التوجيهية )الفقرة 3 باء7-(. وتشكل سيادة القانون أيضاً معامل مبادئ التنفيذ 

األخرى الواردة يف الخطوط التوجيهية. فسيادة القانون، عىل سبيل املثال، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشفافية 

)الفقرة 3 باء8-(، ويشار إليها رصاحة يف سياق املساءلة )الفقرة 3 باء9(.

 ينبغي إيالء االعتبار الواجب لإلرشادات الواردة يف الخطوط التوجيهية: رغم أن الخطوط التوجيهية ليست ملزمة قانوناً  3
يف حد ذاتها، فهي صك ذو حجية حظي بتأييد واسع النطاق.

 ينبغي تحديد ما إذا كانت الخطوط التوجيهية تتضمن أحكاماً ذات صلة تتناول مسائل تنظمها أي اتفاقات دولية  3
تكون الدولة طرفاً فيها.

الصلة  3 ذات  األخرى  الدولية  القانونية  والقواعد  الصكوك  يف  النظر  ينبغي  التوجيهية،  الخطوط  تنفيذ  تعزيز  لدى   
أو عاملياً، فضالً عن خطوط توجيهية طوعية أخرى من قبيل الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن  املوضوعة إقليمياً 
استدامة مصايد األسامك الصغرية الحجم يف سياق حيازة مصايد األسامك، أو إطار العمل واملبادئ التوجيهية لسياسات 

األرايض يف أفريقيا يف سياق حيازة األرايض يف أفريقيا.

اإلطار 5-2
تعريف األمم املتحدة 

لسيادة القانون

تُعرّف األمم املتحدة سيادة القانون باعتبارها “مبدأ للحكم يكون 

فيه جميع األشخاص واملؤسسات والكيانات العامة والخاصة، مبا يف 

ذلك الدولة ذاتها، مسؤولني أمام قوانني صادرة علناً، وتُطبَّق عىل 

الجميع بالتساوي ويُحتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل، وتتفق مع 

املبدأ  هذا  ويقتيض  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  واملعايري  القواعد 

كذلك اتخاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون، واملساواة 

أمام القانون، واملسؤولية أمام القانون، والعدل يف تطبيق القانون، 

والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، 

وتجنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية”.

املصدر: مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة، 2004.
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 ،)9-6 )الفقرة  الحيازة  تقديم خدمات  مثل:  محددة،  قضايا  سياق  يف  القانون  سيادة  احرتام  إىل  أيضاً  التوجيهية  الخطوط  وتشري 

الخطوط  تشري  ذلك،  عىل  وعالوة   .)4-15 )الفقرة  التوزيع  إعادة  طريق  عن  واإلصالحات   ،)12-12 )الفقرة  األرايض  يف  واالستثامرات 

التوجيهية إىل عدد من املفاهيم األخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة القانون ومبعايري األخالق املهنية، مبا يف ذلك األحكام التي تتناول 

الفساد وتضارب املصالح )الفقرة 9-6(.

وتجسد الخطوط التوجيهية مفهوماً لسيادة القانون يتامىش مع تعريف األمم املتحدة. فوفقاً لهذه الخطوط، تقتيض سيادة القانون 

ذ بالتساوي، وأن يتم الفصل فيها بصورة مستقلة”،  وجود قوانني “منشورة عىل نطاق واسع باللغات املستخدمة، وترسي عىل الجميع، وتُنفَّ

الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك  القانون الوطني والدويل، مع إيالء االعتبار  القامئة مبوجب  التزاماتها  ق مع  وكذلك “تُنسَّ

اإلقليمية والدولية السارية” )الفقرة 3 باء7-(.

ومتشياً مع العنارص األساسية يف تعريف األمم املتحدة لسيادة القانون، تتضمن الخطوط التوجيهية أحكاماً بشأن ضامن الوصول إىل 

العدالة والوسائل الفعالة لتسوية املنازعات )الفقرتان 3-1-4 و4-9(، وتوفري سبل انتصاف فعالة )الفقرات 3-2 و4-9 و14-2(، ومساءلة 

األشخاص عن انتهاكات حقوق الحيازة )الفقرة 3 باء9-(، وضامن مشاركة أصحاب الحيازات املترضرين )الفقرات 4-10 و5-5 و7-3 و13-

6 و16-2(. ويشري العديد من أحكام الخطوط التوجيهية إىل ضامن الشفافية يف القواعد القانونية واملعامالت املتعلقة بالحيازة )الفقرات 

11-3 و11-4 و12-3 و5-12(.

واملقصود من القول إن سيادة القانون تقتيض التقيد بالقواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان واملساءلة أمام القانون واإلنصاف يف 

اإلجراءات وشفافيتها أن أحكام الخطوط التوجيهية التي تجسد هذه املعايري قد تشكل عنرصاً أساسياً من املسؤولية املهنية للمحامني عن 

إعالء سيادة القانون.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن واجب املحامني تجنب تضارب املصالح قد يؤثر يف سبل تطبيق الخطوط التوجيهية. فينبغي أن يتوخى 

املحامون، مثالً، لدى إجراء مشاورات مع املجتمعات املحلية املترضرة يف سياق مشاريع استثامرية مقرتحة )الخطوط التوجيهية، القسم 

12(، العناية الواجبة لتجنب تضارب املصالح الذي ميكن أن يقع عندما يدفع املستثمرون من القطاع الخاص تكاليف املستشار القانوين 

الذي ميثل املجتمعات املحلية )انظر الفصل 4(.

وتدعو الخطوط التوجيهية الجمعيات املهنية إىل القيام “بتحديد مستويات مرتفعة من السلوك األخالقي، ونرشها ومراقبة تنفيذها”، 

انتهاك هذه  التأديبية يف حاالت  لإلجراءات  يخضعوا  وأن  السارية،  األخالقية  للمعايري  ميتثلوا  “أن  إىل  الحيازة  املهنيني يف مجال  وتدعو 

املعايري”)الفقرة 6-8(. وتدعو الخطوط التوجيهية املهنيني أيضاً إىل توخي العناية الواجبة يف ما يتعلق بشؤون الحيازة )الفقرة 13-12(. 

وترِد يف الفصل 4 إرشادات بشأن نُهج محددة إزاء العناية الواجبة، وال سيام للمحامني الذين ميثلون األطراف الفاعلة يف القطاع الخاص.

 لدى النظر يف تطبيق الخطوط التوجيهية، ينبغي أن يدرك املحامون التداخل الكبري بني الواجبات التي متليها مسؤوليتهم  3
املهنية وأحكام الخطوط التوجيهية.

 يقع عىل عاتق املحامني، يف العديد من الواليات القضائية، واجب إعالء سيادة القانون. وتُعرّف األمم املتحدة سيادة القانون  3
باعتبارها تقتيض التقيد بالقواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان واملساواة والعدل واملساءلة. وبهذا املعنى، تشكل سيادة 
القانون أساساً للعديد من أحكام الخطوط التوجيهية. ولذلك فإن تعزيز التقيد بهذه األحكام قد يشكل عنرصا أساسياً من 

املسؤولية املهنية للمحامني.

تضارب  3 وتجنب  ونزاهة  وأمانة  بعدل  للعمل  مهنية  مسؤوليات  القضائية،  الوالية  بحسب  أيضاً،  املحامني  عاتق  تقع عىل   
املصالح. وتحدد هذه املسؤوليات الطرق التي يتسنى من خاللها تطبيق العديد من أحكام الخطوط التوجيهية.

 بغية ضامن اضطالع املحامني مبسؤولياتهم املهنية، تقدم الخطوط التوجيهية إرشادات بشأن السياقات التي ينبغي أن يتوخى  3
فيها املحامون العناية الواجبة يف ما يتعلق بحوكمة الحيازة.
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حقوق ملكية معرتف بها مبوجب القانون مبا يف ذلك حقوق األفراد واألرس واملجموعات، 	 
وحقوق عرفية معرتف بها مبوجب القانون؛

حقوق استخدام معرتف بها مبوجب القانون مبا يف ذلك اتفاقات اإليجار واملزارعة 	 
والرتخيص؛

السخرة/االرتفاق.	 

املرشوعية القانونية
)مرشوعة مبوجب القانون؛ معرتف بها 

قانونياً(

الحقوق العرفية وحقوق الشعوب األصلية يف املوارد املمنوحة للدولة كأمانة لديها من 	 
املواطنني؛

 الحقوق العرفية عىل أرايض الدولة، مثل مجتمعات املناطق الحرجية؛	 

 املستوطنات العشوائية يف األرايض الخاصة والعامة حيث قبلت الدولة باستحالة نقل 	 
السكان إىل أماكن أخرى؛

 محتلو األرايض الخاصة والعامة الذين استوفوا تقريباً رشوط حيازة األرايض من جراء 	 
التقادم أو الحيازة املكتسبة.

 مناطق الصيد التقليدية غري املعرتف بها رسمياً.	 

املرشوعية االجتامعية
)مرشوعة من خالل قبول اجتامعي واسع 
حتى وإن مل تكن تحظى باعرتاف قانوين(

املرشوعية االجتامعية والقانونية: فهم "حقوق الحيازة املرشوعة"  3-2

املرشوعية االجتامعية والقانونية   1-3-2

تعزز الخطوط التوجيهية الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. و”الحيازة” هي الطريقة التي يحوز أو ميلك بها 

األفراد أو األرس أو الرشكات أو املجموعات األرايض ومصايد األسامك والغابات. وميكن أن تشمل الحيازة “ُحزم حقوق” متنوعة؛ مثل الحق 

يف استغالل املوارد الطبيعية املعنية واستخدامها وتنميتها والتمتع بها وجني فوائدها؛ والحق يف تقييد وصول اآلخرين إىل هذه املوارد؛ و/

أو الحق يف إدارة املوارد أو بيعها أو توريثها.

وقد اعتاد كثري من املحامني عىل تحديد حقوق الحيازة من حيث القانون الوضعي؛ أي القانون الذي تُسطّره السلطات املعنية بوضع 

القوانني مبوجب الدساتري الوطنية. وتنطلق الخطوط التوجيهية من هذا النهج. فهذه الخطوط ترى رصاحة أن الحقوق “املرشوعة” ال 

تقترص عىل حقوق الحيازة املعرتف بها رسمياً مبوجب القانون الوطني، بل تشمل أيضاً الحقوق التي تعتربها املجتمعات املحلية مرشوعة 

اجتامعياً حتى وإن مل تكن تتمتع حالياً بحامية القانون )انظر الفقرات 4-4 و5-3 و7-1 والجدول 1-2(.

واالعرتاف بجميع حقوق الحيازة املرشوعة واحرتامها أول مبدأ ضمن عدد من “املبادئ العامة” يف الخطوط التوجيهية، تليه املبادئ 

وتوفري  املرشوعة؛  الحيازة  بحقوق  التمتع  وتسهيل  وتعزيز  واالنتهاكات؛  التهديدات  من  املرشوعة  الحيازة  حقوق  جميع  التالية: صون 

األخرى يف  األحكام  العديد من  ويشري  ألف(.   3 )الفقرة  املرشوعة  الحيازة  التعديات عىل حقوق  ملعالجة  العدالة  إىل  الوصول  إمكانية 

الخطوط التوجيهية أيضاً إىل مسألة االعرتاف بحقوق الحيازة املرشوعة واحرتامها وحاميتها )الفقرات 4-4 و4-5 و5-3 و7-1 و8-2 و4-8 

الحيازة  لحقوق  خاصاً  اهتامماً  التوجيهية  الخطوط  و8-7 و9-4 و9-5 و11-6 و12-4 و12-6 و12-10 و12-15 و14-1 و16-1(. وتويل 

املرشوعة ألضعف الفئات )الفقرتان 7-1 و16-1( التي قد تكون أيضاً مشمولة بأقل قدر من الحامية مبوجب القانون الوطني، بحسب 

السياق.

الجدول 1-2
أنواع حقوق الحيازة 

املرشوعة

املصدر: الفاو 2009د، بترصّف.
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ويدعو مفهوم “حقوق الحيازة املرشوعة” املحامني دعوة ضمنية إىل توسيع نطاق حقوق الحيازة التي يراعونها لدى تحليل املطالبات 

املتعلقة بالحيازة. وبالنظر إىل أهمية مفهوم حقوق الحيازة املرشوعة يف الخطوط التوجيهية وآثاره البعيدة املدى، يوضح ما تبقى من هذا 

الفصل مبزيد من التفصيل معنى هذا املفهوم.

ما هي حقوق الحيازة املرشوعة؟  2-3-2

لحقوق الحيازة  التوجيهية تعريفاً  ال تقدم الخطوط 

حقوق  بأن  عموماً  تعرتف  ذلك،  من  وبدالً  املرشوعة. 

الحيازة بفئتيها القانونية والعرفية، الرسمية وغري الرسمية، 

تعرتف  أن  عىل  الدول  وتشجع  مرشوعة،  حقوق  هي 

يف  وتحرتمها  وتوثقها  املرشوعة  الحيازة  حقوق  بجميع 

القوانني والسياسات واملامرسات الوطنية. وتقرتح الخطوط 

التمييزية  غري  تعاريفها  إىل  الدول  تتوصل  أن  التوجيهية 

نظم  لجميع  متأّن  جرد  بعد  املرشوعة  الحيازة  لحقوق 

بلدانها.  يف  حالياً  بها  املعمول  املوجودة  الحيازة  حوكمة 

وترد يف اإلطار 2-6 أحكام الخطوط التوجيهية التي تقدم 

إرشادات بشأن عملية تحديد الحقوق املرشوعة.

وتؤثر عدة تحديات يف استبانة جميع حقوق الحيازة 

ليست  والغابات  األسامك  ومصايد  فاألرايض  املرشوعة. 

الثقافات  من  كثري  ففي  السوق.  يف  تُتداول  أصول  مجرد 

واملجتمعات، تكمن األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 

صميم هوية الفرد واملجتمع وثقافتهام وتاريخهام وقيمهام 

الروحية، وهي كذلك أساس األمن الغذايئ وسبل املعيشة. 

ونتيجة لذلك، فإن نظم الحيازة غالباً ما تكون معقدة جداً 

وفقاً  الواحد،  البلد  داخل  حتى  االختالف،  وشديدة 

للتضاريس والثقافة والبيئة املحلية وسبل العيش السائدة 

الحيازة  حقوق  تعريف  يشكل  أن  وميكن  املامرسة.  يف 

األمر  يتعلق  عندما  حقيقية  تحديات  اجتامعياً  املرشوعة 

بتفعيلها، إذ قد تكون هناك، بل غالباً ما تكون هناك رؤى 

متضاربة بشأن املرشوعية يف مجتمع معني.

3 ألف1- ينبغي أن تعرتف الدول بجميع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة وتحرتمهم وتكفل 

واحرتام  وتسجيل  لتحديد  معقولة  تدابري  تتخذ  أن  وينبغي  واحرتامها.  بحقوقهم  االعرتاف 

أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة وحقوقهم، سواء أكانت أم مل تكن مسجلة رسمياً؛ ومتتنع 

عن التعدي عىل حقوق حيازة اآلخرين؛ وتفي بالواجبات املقرتنة بحقوق الحيازة.

4-4 استناداً إىل دراسة حقوق الحيازة مبا يتامىش مع القانون الوطني، ينبغي أن تتيح الدول 

االعرتاف القانوين بحقوق الحيازة املرشوعة التي ال تتمتع بحامية القانون يف الوقت الحارض. 

تراعي  وأن  متييزية  الحيازة غري  تكفل حقوق  التي  والقوانني  السياسات  تكون  أن  وينبغي 

التوجيهية،  التشاور واملشاركة يف هذه الخطوط  الجنسني. واتساقاً مع مبادئ  املساواة بني 

ينبغي أن تحّدد الدول، عرب قواعد منشورة عىل نطاق واسع، فئات الحقوق التي تُعترب حقوقاً 

مرشوعة. وينبغي أن توفّر كل أشكال الحيازة لجميع األشخاص درجًة من أمن الحيازة تضمن 

التزامات الدولة القامئة مبوجب  الحامية القانونية من اإلخالء القرسي الذي ال يتامىش مع 

القانون الوطني والدويل، ومن التحرش وغري ذلك من التهديدات.

املتعلقة  والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األُطر  اعرتاف  الدول  تضمن  أن  ينبغي   3-5

فيها  مبا  والترشيعات،  للقوانني  وفقاً  واحرتامها  املرشوعة  الحيازة  بحقوق  الحيازة  بحوكمة 

حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون؛ وأن تيرّس 

مامرسة حقوق الحيازة وتعززها وتحميها. وينبغي أن تعكس هذه األُطر األهمية االجتامعية 

والثقافية واالقتصادية والبيئية لألرايض ومصايد األسامك والغابات. وينبغي أن توفر الدولة 

أطراً غري متييزية تعزز اإلنصاف االجتامعي واملساواة بني الجنسني. وينبغي أن تجسد هذه 

األطر العالقات املتداخلة بني األرايض ومصايد األسامك والغابات واستخداماتها، وتضع نهجاً 

متكامالً إلدارتها.

9-4 ينبغي أن تعرتف الدول بحقوق الحيازة املرشوعة الخاصة بالشعوب األصلية وغريها من 

مع  متشياً  مالئم  نحو  عىل  وتحميها  عرفية،  حيازة  نظم  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات 

اللتزاماتها  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  والدويل،  الوطني  القانون  مبوجب  القامئة  التزاماتها 

االعرتاف  هذا  يشمل  أن  وينبغي  السارية.  والدولية  اإلقليمية  الصكوك  مبوجب  الطوعية 

األرايض ومصايد األسامك والغابات التي يستخدمها مجتمع ما استخداماً حرصياً، وتلك التي 

نرش  وينبغي  املسؤولة.  للحوكمة  العامة  املبادئ  يحرتم  وأن  مشرتكاً،  استخداماً  تُستخدم 

مفهوماً  يكون  مالئم  وبشكل  متاح  موقع  يف  القبيل  هذا  من  اعرتاف  أي  عن  املعلومات 

وباللغات املستخدمة.

اإلطار 6-2
كيفية تحديد 
حقوق الحيازة 
املرشوعة 
وفقاً للخطوط 
التوجيهية
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د تحليل الحقوق التي ينبغي اعتبارها “مرشوعة” بسبب االقتصاد السيايس الوطني أو املحيل: فالتصورات السائدة بشأن  ويزداد تعقُّ

حقوق الحيازة املرشوعة قد تتأثر بهياكل السلطة واملصالح االقتصادية يف املجتمع الذي يطالب فيه املرء بالحيازة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

تعريف “املجتمع” بطرق متداخلة متعددة – انطالقاً من جامعة تتبع قواعد ومعايري ومامرسات محلية وتلتزم بها ووصوالً إىل البلد ككل. 

وقد تختلف التصورات بشأن حقوق الحيازة املرشوعة يف هذين السياقني املحيل والوطني. زد عىل ذلك أن حقوق الحيازة التي تُعترب 

“مرشوعة” يف سياق معنّي ترتبط بالتصورات والقرارات السياساتية التي غالباً ما تضعها الفئات القوية.

التوجيهية بشأن كيفية تحديد حقوق الحيازة املرشوعة )اإلطار 2-6(، من  التي تقدمها الخطوط  وفضالً عن اإلرشادات اإلجرائية 

املمكن تقديم بعض التفاصيل عن أنواع حقوق الحيازة التي ميكن اعتبارها مرشوعة بناًء عىل األحكام املوضوعية الواردة يف الخطوط 

التوجيهية.

الحقوق العرفية وحقوق الشعوب األصلية حقوُق حيازة مرشوعة  3-3-2

يصل أكرث من ملياري شخص يف جميع أنحاء العامل إىل املوارد عن طريق نظم الحيازة العرفية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ب2011. 

وتذهب التقديرات إىل أن 90 يف املائة من جميع األرايض يف أفريقيا مملوكة مبوجب نظم حيازة عرفية، وإىل أن 90 يف املائة تقريباً من 

  Colchester( سكان الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية، البالغ عددهم حوايل 40 مليون شخص، ميلكون أراض مبوجب نظم حيازة عرفية

الريفية يف إسبانيا والربتغال وإيطاليا  الغربية، مثل املشاعات  العرفية أيضاً عىل أراض يف أوروبا  الحيازة  وآخرون،2001(. وتنطبق نظم 

وسويرسا. وتنظم األقليات من الشعوب األصلية يف أوروبا وأمريكا الشاملية وأوقيانوسيا أيضاً ما متلكه من أراض ومصايد أسامك و/أو 

غابات وفقاً لألعراف )Alden Wily, 2012(. ورغم إمكانية تباين خصوصيات قواعد الحيازة التي تطبقها البلدان أو املجتمعات املحلية 

املختلفة، فإن ظاهرة الحيازة العرفية سائدة عرب مجموعة من النظم القانونية املختلفة.

ويف العديد من السياقات، تتوىل املجتمعات املحلية إدارة حقوقها املتعلقة بالحيازة وتسيريها وإبرام معامالت بشأنها ضمن حدود   

النامذج العرفية املحلية يف املقام األول. ويف املناطق التي ال توجد فيها إدارة حكومية وهياكل أساسية أو يتعذر الوصول إليها، تكون نظم 

الحيازة العرفية يف كثري من األحيان الوسيلة األساسية إلعامل الحقوق وتسوية املنازعات املتعلقة بالحيازة.
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واملؤسسات  القواعد  باعتبارها  العرفية  الحيازة  تعريف  وميكن 

والتي  والغابات،  األسامك  ومصايد  األرايض  تنظم  التي  املحلية  واملامرسات 

اكتسبت مبرور الزمن وكرثة االستخدام مرشوعية اجتامعية وأصبحت جزءاً 

ليست مكتوبة يف كثري من  العرفية  القواعد  أن  املجتمع. ورغم  من نسيج 

األحيان، فقد تحظى برضا اجتامعي واسع النطاق وقد يتقيد بها عموماً أفراد 

مجموعة سكانية محلية.

وتتسم نظم الحيازة العرفية بتنوع شديد، األمر الذي يعكس اختالف 

ومع  االجتامعية.  والعالقات  والثقافات  واالقتصادات  اإليكولوجية  النظم 

االجتامعية،  العالقات  الحيازة يف  تدمج حقوق  النظم  أن هذه  يبدو  ذلك، 

وتركز تركيزاً شديداً عىل الحقوق الجامعية، فتمنح حقوق الحيازة يف كثري 

من األحيان لوحدات اجتامعية متعددة ومتداخلة وبالتايل “متشابكة” )أي 

أن الحقوق الفردية تُدمج يف األرس، واألرس تُدمج يف شبكات القرابة، وشبكات 

 ،Cousins, 2007 القرابة تُدمج يف “املجتمعات املحلية” األوسع نطاقاً؛ انظر

وما كتبه عن االتجاهات السائدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى(. وقد 

يف  األصلية  الشعوب  تعتمدها  التي  بالنظم  العرفية  الحيازة  نظم  ترتبط 

الزراعة املتنقلة )عىل سبيل املثال، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2013أ 

بشأن كمبوديا؛ و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2013 بشأن مرتفعات 

ميامنار(، ولكنها قد ترتبط أيضاً باستخدام املوارد الرعوية والغابات الجامعية 

واملواقع املقدسة أو مواقع الدفن )انظر Alden Wily, 2005(. وميكن أن 

تدعم نظم الحيازة العرفية أيضاً نظم الزراعة الشديدة الكثافة، مثل النظم 

السائدة يف أجزاء من غانا.

وتنص الخطوط التوجيهية رصاحة عىل أن حقوق الحيازة العرفية ميكن 

الحيازة  الدول إىل أن تعرتف بـ”حقوق  أن تشكل حقوقاً مرشوعة. وتدعو 

العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون” وتحميها 

)الفقرة 5-3(. وتقدم الخطوط التوجيهية أيضاً إرشادات بشأن سبل االعرتاف 

بحقوق الحيازة العرفية )انظر اإلطار 7-2(.

التي تعتمد  املحلية  الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات  تتمتع  وحيث   5-9

عليها،  تعيش  التي  أجدادها  ألرايض  مرشوعة  حيازة  بحقوق  عرفية  حيازة  نظم 

ينبغي أن تعرتف الدول بهذه الحقوق وتحميها. وال ينبغي إخالء الشعوب األصلية 

وغريها من املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية من أرايض أجدادها 

قرساً.

السياساتية والقانونية والتنظيمية  9-6 وينبغي أن تنظر الدول يف مواءمة أطرها 

لالعرتاف بنظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية 

التي تعتمد نظم حيازة عرفية. وحني تؤدي اإلصالحات الدستورية أو القانونية إىل 

تعزيز حقوق املرأة وتضعها بتعارض مع العرف، ينبغي أن يتعاون جميع األطراف 

لتكييف هذه التغيريات يف نُظم الحيازة العرفية.

يف  الدول  تأخذ  أن  ينبغي  بالحيازة،  متصلة  وقوانني  سياسات  صياغة  ولدى   7-9

لألرايض  والبيئية  واالقتصادية،  والروحية،  والثقافية،  االجتامعية،  القيمة  االعتبار 

ومصايد األسامك والغابات اململوكة مبوجب نظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية 

وغريها من املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية. وينبغي أن يشارك 

جميع أفراد املجتمعات املترضرة أو ممثلوها، مبن فيهم األفراد الضعفاء واملهمشون، 

مشاركة كاملة وفعالة يف صياغة السياسات والقوانني املتعلقة بنظم الحيازة الخاصة 

بالشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية.

9-8 وينبغي أن تحمي الدول الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية التي 

تعتمد نظم حيازة عرفية من استخدام اآلخرين ألراضيها ومصايد أسامكها وغاباتها 

عىل  الدول  تساعد  أن  ينبغي  اعرتاضاً،  ما  مجتمع  يبدي  ال  وحني  إذن.  دون  من 

التوثيق والنرش الرسميني للمعلومات بشأن طبيعة وموقع األرايض ومصايد األسامك 

والغابات التي يستخدمها هذا املجتمع ويسيطر عليها. أّما حني تكون حقوق حيازة 

عرفية  حيازة  نظم  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  من  األصلية وغريها  الشعوب 

واملشاعية  والخاصة  العامة  الحيازة  حقوق  مع  تسجيلها  فينبغي  رسمياً،  موثّقة 

األخرى ملنع املطالبات املتنافسة.

9-11 وينبغي أن تحرتم الدول وتعزز الُنهج العرفية التي تتبعها الشعوب األصلية 

منازعات  حل  يف  عرفية  حيازة  نظم  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  من  وغريها 

الحيازة داخل مجتمعاتها، مبا يتامىش مع التزاماتها القامئة مبوجب القانون الوطني 

الصكوك  عن  الناشئة  الطوعية  لاللتزامات  الواجب  االعتبار  إيالء  ومع  والدويل 

اإلقليمية والدولية السارية. أّما بالنسبة إىل األرايض ومصايد األسامك والغابات التي 

يستخدمها أكرث من مجتمع واحد، فينبغي تعزيز وسائل حل النزاع بني املجتمعات 

املحلية، أو وضع هذه الوسائل.

اإلطار 7-2
حامية حقوق الحيازة العرفية والخاصة بالشعوب 
األصلية يف الخطوط التوجيهية: أحكام مختارة
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البلدان  بعض  سنت  وقد  والغابات.  لألرايض  وكذلك  األسامك  ملصايد  أهمية  العرفية  الحيازة  حقوق  مبرشوعية  االعرتاف  ويكتيس 

ترشيعات تحمي حقوق الصيد العرفية )انظر اإلطار 8-2(.

حقوق املشاعات وحقوق االستخدام وحقوق االستئجار والحقوق املتداخلة واملتقاَسمة كلها   2-3-4
حقوق حيازة مرشوعة

مثة حقوق متعددة ومتداخلة، يف إطار نظم الحيازة العرفية والقانونية عىل السواء، ميكن أن تنظم استخدام املورد نفسه. فعىل سبيل 

املثال، ميكن أن تشمل حقوق متعددة إزاء قطعة األرض نفسها ما ييل: الحق يف استخدام األرض للرعي أو الزراعة، رمبا يف مواسم مختلفة؛ 

أو الحق يف استخدام األشجار أو جمع الحطب يف الغابة؛ أو الحق يف السفر عرب األرض أو املجاري املائية؛ أو الحق يف اقتياد األبقار عرب 

منطقة للحصول عىل املاء من النهر. ويف ظروف وأوقات معيّنة، قد تُستخدم قطعة أرض ما ملوارد متعددة )أي الرعي والزراعة والصيد( 

وتشمل مستخدمني متعددين )أي املزارعني ومريب القطعان والرعاة(، رمبا بالتناوب يف مواسم مختلفة )Cotula, 2007؛ والفاو، 2015هـ(.

وميكن أن تكون حقوق الحيازة املتعلقة مبوارد املشاعات )مثل املراعي وبرك الصيد والغابات التقليدية(، والحقوق املوسمية وغريها 

من الحقوق املؤقتة يف ما يتعلق بالوصول إىل املوارد واستخدامها، فضالً عن حقوق االستئجار واملزارعة، كلها حقوق حيازة مرشوعة ألغراض 

الفاو، 2015هـ(. وغالباً ما تحوز هذه الحقوَق الفئات  الخطوط التوجيهية )الفقرات 7-1 و8-7 و8-8 و9-4 و10-3 و20-3؛ انظر أيضاً 

األفقر واألضعف حاالً، ولذلك فإن الخطوط التوجيهية تويل أهمية خاصة لحقوق حيازة هذه الفئات، مثلام سبقت مناقشته.

ورغم احتامل تباين خصوصيات قواعد الحيازة السارية يف مختلف البلدان أو املجتمعات املحلية، فإن ظاهرة الحيازة العرفية سائدة 

يف مجموعة من النظم القانونية املختلفة. فالفقرة 10-3 من الخطوط التوجيهية، مثالً، تنص عىل ما ييل: " وحيثام تعرتف الدول اعرتافاً 

قانونياً بالحيازة غري الرسمية، ينبغي فعل ذلك من خالل عمليات تشاركية تراعي املساواة بني الجنسني، مع إيالء عناية خاصة للمستأجرين. 

وينبغي أن تويل الدول، يف فعل ذلك، اهتامماً خاصاً للمزارعني وصغار منتجي األغذية ". وقد سنت بعض الدول ترشيعات لحامية حقوق 

الحيازة الخاصة باملستأجرين )انظر اإلطار 9-2(.

يحمي قانون فيجي بشأن مصايد األسامك لعام 1941 )بصيغته املعدلة( حقوق الصيد للمستخدمني العرفيني يف فيجي. وعىل سبيل 

املثال، رغم أن املادة 11 من لوائح مصايد األسامك لعام 1965 )بصيغتها املعدلة( الصادرة مبوجب قانون مصايد األسامك تنص عىل 

حظر الصيد يف “املناطق املقيدة الدخول”، فإنها تعفي من هذا الحظر الصيد بالشباك اليدوية أو شباك الخوض أو الرماح أو الخيط 

والصنارة. وتعفي لوائح مصايد األسامك أيضاً أنشطة كفاف معيّنة مُتارَس يف سياقها حقوق الصيد التقليدي )املادة 28(.

ويحظر القسم 13 من قانون مصايد األسامك عىل أي شخص آخر غري أفراد السكان العرفيني املعرتف بهم باعتبارهم أصحاب حقوق 

أن يصطاد دون ترخيص يف مناطق الصيد التي سجلت بشأنها لجنة مصايد األسامك الخاصة بالسكان األصليني حقوقاً يف سجل حقوق 

الصيد العرفية للسكان األصليني. وال يلزم ترخيص لألشخاص الذين يصطادون من أجل الكفاف باستعامل الخيط والصنارة أو الرماح 

أو املصايد املحمولة التي ميكن أن يتناولها شخص واحد. وال مُتنح الرتاخيص إال بعد التشاور مع األشخاص الذين قد تتأثر حقوقهم يف 

هذا الصدد.

اإلطار 8-2
مناطق تقييد الصيد والحقوق 

العرفية يف فيجي
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حقوق املرأة حقوُق حيازة مرشوعة  5-3-2

يف العديد من السياقات الثقافية، قد ترتبط مطالبات املرأة املتعلقة بالحيازة بعالقاتها بأقاربها الذكور: ففي النظام األبوي، يُتوقع أن 

تنتقل الزوجة إىل أرض أرسة زوجها بعد الزواج، ولذلك ال تحصل عادة عىل أرض من أبويها. ويف الوقت نفسه، ال يُسمح للزوجة عموماً 

 Giovarelli,( بأن ترث أرض زوجها ألن التقاليد تعترب األرض ملكاً ألرسة الزوج أو عشريته أو قبيلته، ويرثها من ثم األوالد الذكور عن آبائهم

2006(. ويف النظام األمومي أيضاً، ترتبط مطالبات املرأة يف ما يتعلق بالحيازة بعالقتها بالرجل ألن وراثة األرض تنتقل من األخوال إىل 

اإلخوة عن طريق نسب األم.

ورغم أن للعديد من النساء يف املناطق الريفية الحق يف الوصول إىل األرايض واستخدامها، فإن احتامل تحكمهن فيها أقل مام هو 

متاح للرجل. ومن الناحية العملية، تكون املرأة يف وضع غري آمن وغري مستقر بسبب عدم تحكمها يف األرض: فالنساء الاليت مُينحن وصوالً 

 Budlender( مرشوطاً فقط إىل األرايض قد يفقدن هذا الحق بعد وفاة أزواجهن أو عندما ينفرد الذكور من أفراد األرسة بقرار بيع األرض

و Alma, 2011(. وميكن أن تؤدي هذه القواعد الراسخة ثقافياً يف ما يتصل بالزواج واملرياث إىل استمرار عدم املساواة بني الجنسني يف 

.)Guyer, 1987( عالقات الحيازة عرب األجيال

وتتناول الخطوط التوجيهية مبارشة مسألة عدم املساواة بني الجنسني )انظر الفاو، 2013أ(. فعىل سبيل املثال، تعترب الفقرة 3 باء4- 

املساواة بني الجنسني مبدأً من مبادئ التنفيذ، وتنص عىل ضامن حق متساٍو للنساء والرجال يف التمتع بجميع حقوق اإلنسان، مع اإلقرار 

باالختالفات بني النساء والرجال واتخاذ إجراءات محددة تهدف إىل ترسيع تحقيق املساواة الفعلية عند الرضورة. 

اإلطار 9-2
حقوق املستأجرين يف نيبال 
وسرياليون

تذهب التقديرات يف نيبال إىل أن 5 يف املائة من السكان ميلكون 37 يف املائة من األرايض الصالحة للزراعة، و52.7 يف املائة من 

املزارعني الذين ال ميلكون أرضاً يعملون يف إطار السخرة أو املزارعة يف أرايض املالّك من النخبة. ورغم أنهم يعيشون ويعملون يف هذه 

األرايض منذ أجيال، فإن حقوق حيازتهم غري مضمونة. ويف الوقت ذاته تشري التقديرات إىل أن ما بني 20 يف املائة و25 يف املائة من 

األرايض تقريباً بور، إذ يرتك املالك أراضيهم تسرتيح خشية أن تطالب باستئجارها األرس التي ال متلك أرضاً.

وقد أعطت السياسات الحكومية األخرية األولوية لالستفادة من األرايض غري املستغلة، إلنهاء نظام امللكية اإلقطاعية لألرايض، وضامن 

مشاركة األشخاص الذين ال ميلكون أرضاً يف وضع سياسات األرايض. فعىل سبيل املثال، متنح الحكومة سنوياً سندات ملكية األرايض 

ملائة أرسة ال متلك أرضاً. غري أن األرض املمنوحة غالباً ما تكون صغرية جداً ورديئة للغاية وتقع يف أماكن فقرية بحيث تعمد نسبة 

كبرية من هذه األرس إىل بيعها فوراً.

ويف سرياليون، يساهم نظام معقد من األرس املالكة لألرايض )األرس التي وصلت قبل غريها إىل إقليم معنّي وطهرت الغابات لبناء 

مستوطناتها( و”الغرباء” )مهاجرون مل يولدوا يف املنطقة( يف الفقر الريفي وانعدام األمن الغذايئ. ويُتوقع من “الغرباء” “استعطاف” 

)طلب( الزعامء املحليني أو األرس املالكة للحصول عىل أرض، ثم “يعري” هؤالء األرض وفقاً ملبادئ عرفية، وذلك عادة لقاء إيجار سنوي 

متفق عليه. ومع ذلك فإن انعدام أمن حيازة األرس املالكة يؤدي إىل نفور شديد من إعطاء األرايض للغري عىل نحو مضمون، بسبب 

الخوف من مطالبة املستأجرين مبلكية األرض املستأَجرة يف ما بعد.

ونتيجًة لذلك، مينع ُمالك األرايض املستأجريَن “الغرباء” من غرس األشجار، وري أراضيهم الزراعية، وإدخال تحسينات أخرى دامئة أو 

شبه دامئة عىل األرض. وقد يلجؤون أيضاً إىل تحديد عقود اإليجار يف سنة واحدة، يلزم يف نهايتها أن “يستعطف” املستأجرون الغرباء 

للحصول عىل األرض مرة أخرى. ويدفع الخوف من انعدام أمن الحيازة أيضاً األرس املالكة إىل التذرع حسب مزاجها بارتكاب املستأجر 

“جرمية” أو “بسوء سلوكه” لطرده واسرتجاع األرض الستغاللها.

املصدر: Suresh, 2011 و
 Community Self-Reliance
 Centre’s )CSRC’S( CSO
 land reform monitoring
report 2013/2014

املصدر: الفاو،2006أ 
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وينبغي أن تكفل الدول املساواة للنساء والفتيات يف حقوق الحيازة والوصول إىل األرايض ومصايد األسامك والغابات بغض النظر عن 

أحوالهن املدنية والزوجية. 

تقرر من جهة تحديد  فإذا  بالفعل مختلف مصادر املرشوعية:  تتضارب  باملرأة، قد  الخاصة  الحيازة  األمر بحقوق  يتعلق  وعندما 

تاماً  اعرتافاً  العمليات واملعايري االجتامعية نفسها  املقبولية االجتامعية والعمليات االجتامعية، قد ال تعرتف هذه  املرشوعية من خالل 

باملساواة بني الجنسني عندما يتعلق األمر باألرض. وبالتايل فإن تحديد حقوق الحيازة املرشوعة عىل صعيد املامرسة مع احرتام مبادئ عدم 

التمييز يف الوقت ذاته ميكن أن يشكال معضالت هامة. وتُقر الخطوط التوجيهية بهذا التحدي وتنص يف الفقرة 9-6 عىل ما ييل: “وحني 

تؤدي اإلصالحات الدستورية أو القانونية إىل تعزيز حقوق املرأة وتضعها بتعارض مع العرف، ينبغي أن يتعاون جميع األطراف لتكييف 

هذه التغيريات يف نُظم الحيازة العرفية”. وتحث الخطوط التوجيهية يف الفقرة 9-2 الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية التي 

تعتمد نظم حيازة عرفية، والتي متارس الحوكمة الذاتية لألرايض ومصايد األسامك والغابات، عىل أن تعّزز وتوفر حقوقاً منصفة وآمنة 

ومستدامة يف ما يتعلق بهذه املوارد، مع إيالء عناية خاصة لتوفري فرص عادلة أمام النساء للوصول إليها.

ينبغي أن يُفهم أن األرايض ومصايد األسامك والغابات ليست مجرد أصول تُتداول يف األسواق؛ بل هي تكمن يف صميم  3
هوية الفرد واملجتمع وثقافتهام وتاريخهام وقيمهام الروحية، وهي كذلك أساس األمن الغذايئ وسبل املعيشة.

وغري  3 الرسمية  والعرفية،  القانونية  بفئتيها  الحيازة  بحقوق  عموماً  تعرتف  التوجيهية  الخطوط  بأن  الوعي  ينبغي   
الرسمية، باعتبارها حقوقاً مرشوعة، وتشجع الدول عىل أن تعرتف بجميع حقوق الحيازة املرشوعة وتوثقها وتحرتمها يف 

القوانني والسياسات واملامرسات الوطنية.

 ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن الخطوط التوجيهية تعرتف مبرشوعية مجموعة من حقوق الحيازة – ال تقترص عىل  3
الحقوق املعرتف بها رسمياً مبوجب القانون الوطني فحسب، بل تشمل أيضاً الحقوق التي تعتربها املجتمعات املحلية 

مرشوعة اجتامعياً.

 ينبغي التذكري بأن الحقوق العرفية وحقوق الشعوب األصلية وحقوق املشاعات وحقوق االستخدام وحقوق االستئجار  3
والحقوق املتداخلة واملتقاَسمة وحقوق املرأة، كلها حقوق حيازة مرشوعة.

التوصيات الرئيسية 3-2



الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون26



27 3- استخدام الخطوط التوجيهية يف وضع القوانني

3 
استخدام الخطوط التوجيهية يف 
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استخدام الخطوط التوجيهية يف وضع القوانني  -3

يتناول هذا الفصل كيفية تقييم القانون الوطني يف ضوء الخطوط التوجيهية، وكيفية صياغة القوانني أو تنقيحها لتعزيز الحوكمة املسؤولة 

للحيازة. ويقدم إرشادات بشأن عملية وضع القوانني ومضمون الترشيع نفسه. ويعرض القسم األول كيفية إجراء تقييم قانوين للترشيع 

الوطني لتحديد أفضل السبل ملواءمة القوانني الوطنية مع الخطوط التوجيهية وضامن االتساق ضمن اإلطار القانوين الشامل. ثم يصف 

الفصل مختلف االسرتاتيجيات التي تكفل الشمولية والطابع التشاريك لعمليات وضع القوانني عىل الصعيد الوطني. ويختتم القسم األخري 

الحيازة  التوجيهية، ومنها ما ييل: االعرتاف بحقوق  الخطوط  التي تعزز بعض جوانب  القامئة  الترشيعات  أمثلة توضيحية عىل  بتقديم 

البيئي  األثر  وتقييامت  واملستنرية؛  واملسبقة  الحرة  واملوافقة  والتشاور  والشفافية  توزيعها؛  وإعادة  الحيازة  حقوق  وإعادة  العرفية؛ 

واالجتامعي؛ واملصادرة والتعويض.

تقييم القانون الوطني استناداً إىل الخطوط التوجيهية  1-3

ما الداعي إىل تقييم القانون الوطني؟  1-1-3

التقييم القانوين هو تحليل للقانون الوطني باستخدام الخطوط التوجيهية معياراً لذلك. وتقييم اإلطار القانوين الوطني لبلد ما يف ضوء 

الخطوط التوجيهية خطوة هامة نحو تنفيذها. فالتقييم يسمح ألصحاب املصلحة بتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات والتحديات 

يف األطر القانونية القامئة )انظر اإلطار 3-1(. وبعد االنتهاء من التقييم، ميكن آنذاك للمرشعني صياغة القوانني أو تعديلها لضامن مواءمتها 

مع الخطوط التوجيهية.

وتشكل تقييامت القانون الوطني عنرصاً أساسياً من تطبيق الخطوط التوجيهية العميل. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يساعد التقييم 

النقدي للقانون الوطني يف ضوء الخطوط التوجيهية الجهات التالية:

مزيد من 	  الالزمة لضامن  االسرتاتيجيات  أو  القانونية  اإلصالحات  لتحديد  أو معها  الدول  لصالح  يعملون  الذين  القانونيني  املهنيني 

الفعالية يف تنفيذ القوانني القامئة؛

منظامت الخدمات القانونية للصالح العام لتحديد سبل الدعوة من أجل توطيد أمن الحيازة وتعزيز اإلنفاذ الفعال والشفاف والعادل 	 

ألوجه الحامية القانونية القامئة لحقوق الحيازة؛
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محامي األعامل للوفاء مبعايري العناية الواجبة عند متثيل موكليهم يف املعامالت مع الحكومات وأصحاب حقوق الحيازة املرشوعة 	 

وجميع املعنيني من أصحاب املصلحة.

وباإلضافة إىل تشجيع االتساق بني الخطوط التوجيهية واألحكام املوضوعية يف القانون الوطني، قد تودي عمليات تقييم الترشيعات 

إىل زيادة تحسني األطر القانونية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تساعد التقييامت يف تحديد القوانني املتجاَوزة أو الغامضة أو املعقدة أو غري 

املتسقة. وميكن أن يسمح الغموض يف القوانني لألطراف الفاعلة باستغالل فرص تضارب املصالح أو الفساد، أو يؤدي إىل تهميش فئات 

ذ تنفيذاً سليامً، ويتيح فرصة لفهم العوائق أمام  اجتامعية. وميكن أن يساعد التقييم أيضاً يف تحديد جوانب اإلطار القانوين التي ال تنفَّ

التنفيذ وميهد الطريق لإلصالح اإلداري والترشيعي. وبتسهيل تحديد مواطن الضعف وتداركها، ميكن أن تساعد عمليات التقييم يف تحسني 

حوكمة الحيازة بوجه عام.

التجارية  الرشكات  إىل  املشورة  يسدون  الذين  املحامون  يجري  أن  وينبغي 

أشكاالً من التقييم القانوين تكون أشد تركيزاً يف إطار إيالء العناية الواجبة. ووفقاً 

)انظر  اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعامل  بشأن  التوجيهية  املتحدة  األمم  ملبادئ 

اإلطار 2-2(، ينبغي أن تتوخى املؤسسات التجارية العناية الواجبة بحقوق اإلنسان، 

اإلنسان،  حقوق  عىل  واملحتملة  الفعلية  اآلثار  “تقييم  ذلك  يشمل  أن  وينبغي 

وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات والترصف بناًء عليها، ومتابعة إجراءات 

املتحدة  األمم  )مفّوضية  معالجتها”  كيفية  عن  واإلبالغ  التأثريات،  هذه  معالجة 

السامية لحقوق اإلنسان، 2011؛ انظر أيضاً De Schutter وآخرون ، 2012(. وتؤكد 

اإلنسان  وحقوق  الحيازة  حقوق  بني  القامئة  الهامة  الروابط  التوجيهية  الخطوط 

التوجيهية  بالخطوط  املتصلة  التقييامت  تكشف  أن  وميكن  مثالً(،   2-3 )الفقرة 

املجاالت املثرية للقلق عىل صعيد حقوق اإلنسان فضالً عن مسائل أخرى ذات صلة 

يف حوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات.

ما هي القوانني التي ينبغي تقييمها؟  2-1-3

إن نطاق القوانني املتصلة بحوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات واسع جداً، إذ يتجاوز الترشيعات الهادفة إىل تنظيم هذه 

املوارد. ويتألف القانون الوطني عادة من صكوك قانونية متنوعة. وقد اعتمدت معظم البلدان دستوراً مكتوباً وسّنت ترشيعات “أساسية” 

وأخرى “ثانوية”. ويحدد الدستور القواعد األساسية والحقوق األساسية التي يتعني أن متتثل لها جميع الترشيعات )األساسية والثانوية(. 

وتتوىل السلطة الترشيعية يف الحكومة عادة َسّن الترشيعات “األساسية” )األنظمة األساسية أو القوانني الربملانية( بينام تتمتع الوكاالت 

الحكومية يف السلطة التنفيذية يف كثري من األحيان بسلطة اعتامد الترشيعات “الثانوية”، مثل اللوائح الرضورية لتنفيذ القوانني األساسية. 

وال يجب أن متتثل الترشيعات الثانوية للدستور فحسب، 

5-1 ينبغي أن تبادر الدول إىل وضع وحفظ أُطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز 
األطر  هذه  وتعتمد  والغابات.  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 
عىل إصالحات أوسع نطاقاً يف النظام القانوين والخدمة العامة والسلطات القضائية، 

وتتلقى الدعم منها.
والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األطر  تكون  أن  الدول  تضمن  أن  ينبغي   2-5
والدويل،  الوطني  القانون  مبوجب  القامئة  التزاماتها  مع  متسقة  الحيازة  لحوكمة 
والدولية  اإلقليمية  الصكوك  الطوعية مبوجب  لاللتزامات  الواجب  االعتبار  إيالء  مع 

السارية.
والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األُطر  اعرتاف  الدول  تضمن  أن  ينبغي   3-5
املتعلقة بحوكمة الحيازة بحقوق الحيازة املرشوعة واحرتامها وفقاً للقوانني الوطنية، 
الحارض بحامية  الوقت  تتمتع يف  التي ال  العرفية املرشوعة  الحيازة  مبا فيها حقوق 
تعكس  أن  وينبغي  وتحميها.  وتعززها  الحيازة  حقوق  مامرسة  تيرّس  وأن  القانون؛ 
ومصايد  لألرايض  والبيئية  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  األهمية  األُطر  هذه 
األسامك والغابات. وينبغي أن توفر الدولة أطراً غري متييزية تعزز اإلنصاف االجتامعي 
واملساواة بني الجنسني. وينبغي أن تجسد هذه األطر العالقات املتداخلة بني األرايض 

ومصايد األسامك والغابات واستخداماتها، وتضع نهجاً متكامالً إلدارتها.

اإلطار 1-3
الخطوط التوجيهية وإجراء 
التقييامت
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كيف نجري التقييم؟  3-1-3

تتيح الخطوط التوجيهية أساساً إلجراء تقييامت للقوانني املتعلقة بحوكمة الحيازة. وتوفر هذه التقييامت األساس الذي ميكن أن 

تستند إليه الدول لتفعيل العنارص األساسية يف الخطوط التوجيهية. وقد تختلف املنهجية املتبعة باختالف األطراف التي تجري التقييم 

)مثل املهنيني القانونيني الذين يعملون لصالح الدول أو معها أو منظامت الخدمات القانونية للصالح العام أو محامي األعامل(. وينصب 

الرتكيز هنا عىل التقييامت القانونية التي يضطلع بها املهنيون القانونيون الذين يعملون لصالح الدول أو معها. ولكن ملا كانت هناك قواسم 

مشرتكة بني النُهج املختلفة واألوساط املتنوعة، فإن التحليل يشمل منظامت الخدمات القانونية للصالح العام أو محامي األعامل أيضاً. 

وبوجه عام، مثة طريقتان رئيسيتان لتقييم مدى تقيد القوانني الوطنية بالخطوط التوجيهية:

أيضاً  الحكومية،  الوكاالت  تصدر  أن  وميكن  أيضاً.  األساسية  للترشيعات  بل 

كيفية  بشأن  للمسؤولني  إرشادات  تقدم  أخرى  داخلية  ووثائق  وأدلة  تعميامت 

تفسري الترشيعات األساسية والثانوية وتطبيقها )الفاو، 2013أ(. وميكن أن تنشئ 

القرارات القضائية أيضاً قوانني أو تضع تفسريات ذات حجية للترشيعات، بحسب 

الوالية القضائية.

وينبغي مراعاة مجموع الصكوك القانونية يف هذا التسلسل الهرمي خالل 

للحامية  قانونياً  أساساً  القانونية  الصكوك  أنواع  بعض  تتيح  أن  وميكن  التقييم، 

الحيازة  حقوق  تحمي  التي  الدستورية  واألحكام  غريها.  يتيحه  مام  أمنت  يكون 

املرشوعة مثالية، ألن إلغاءها أصعب من إلغاء أحكام الترشيعات العادية، غري أن 

حامية  أوجه  بعض  عىل  بدورها  تنص  القانونية  الصكوك  من  واسعة  مجموعة 

حقوق الحيازة. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تتضمن قوانني اإلرث أو قوانني األرسة 

عىل الصعيد الوطني أوجه حامية متينة لحقوق املرأة يف ما يتعلق باألرايض. وملا 

كان من السهل إلغاء الحامية التي تنص عليها الترشيعات الثانوية وحدها، فإنها 

أقل أماناً يف ما يبدو من الضامنات املكرسة يف الدستور أو يف القوانني األساسية. 

وينبغي أن تراعي األطراف الفاعلة التي تجري التقييامت جميع الترشيعات التي 

قد تكون لها صلة يف هذا الصدد.

اإلطار 2-3
املبادئ العامة يف الخطوط التوجيهية

3-1 ينبغي عىل الدول:
وكفالة  واحرتامهم  املرشوعة  الحيازة  حقوق  أصحاب  بجميع  االعرتاف   -1
االعرتاف بحقوقهم واحرتامها. وينبغي أن تتخذ الدول تدابري معقولة لتحديد 
وتسجيل واحرتام أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة وحقوقهم، سواء أكانت أم 
مل تكن مسجلة رسمياً؛ ومتتنع عن التعدي عىل حقوق حيازة اآلخرين؛ وتفي 

بالواجبات املقرتنة بحقوق الحيازة؛
أن  وينبغي  واالنتهاكات.  التهديدات  من  املرشوعة  الحيازة  حقوق  صون   -2
بصورة  حيازتهم  حقوق  فقدان  من  الحيازة  حقوق  أصحاب  الدول  تحمي 
تعسفية، مبا يف ذلك عمليات اإلخالء القرسي التي تتعارض مع التزاماتها القامئة 

مبوجب القانون الوطني والدويل؛
3- تعزيز وتسهيل التمتع بحقوق الحيازة املرشوعة. وينبغي أن تتخذ الدول 
تدابري فعالة لدعم وتسهيل اإلعامل الكامل لحقوق الحيازة، أو إجراء املعامالت 

التي تشمل هذه الحقوق، مثل ضامن أن تكون الخدمات متاحة للجميع؛
التعديات عىل حقوق الحيازة  4- توفري إمكانية الوصول إىل العدالة ملعالجة 
املرشوعة. وينبغي أن توفر الدول أساليب فعالة ومتاحة للجميع، من خالل 
السلطات القضائية أو نُهج أخرى، لحل املنازعات حول حقوق الحيازة؛ وإلنفاذ 
تعويضاً  الدول  تقدم  أن  ينبغي  كام  ميسورة.  وبتكلفة  فورية  بصورة  النتائج 

فورياً وعادالً يف حال االستيالء عىل حقوق الحيازة ألغراض عامة؛
تتخذ  أن  وينبغي  والفساد.  العنيفة  والنزاعات  الحيازة  منازعات  منع   -5
الدول تدابري فعالة للحؤول دون نشوء منازعات حول الحيازة وتصاعدها إىل 
نزاعات عنيفة. وينبغي أن تسعى ملكافحة الفساد بجميع أشكاله وعىل جميع 

املستويات ويف جميع السياقات.



الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون32

تقييم اتساق القوانني الوطنية ذات الصلة مع املبادئ العامة )الفقرة 3 ألف( ومبادئ التنفيذ )الفقرة 3 باء( الواردة يف الخطوط 	 

التوجيهية )انظر اإلطار 3-2(. رغم أن هذه املبادئ عامة، فقد شكلت موضوع كثري من األعامل املعيارية وأعامل املساعدة التي 

تضطلع بها وكاالت التنمية الدولية التي تعزز الحوكمة املسؤولة. وميكن أن يساعد التقييم املستند إىل هذه املبادئ املعيارية عىل 

استبانة التحديات والثغرات الشاملة يف األطر القانونية الوطنية، فضالً عن املزايا والفرص التي ميكن االستفادة منها. وميكن بعد ذلك 

اختيار مؤرشات محددة استناداً إىل مختلف أقسام الخطوط التوجيهية لتدعيم مضمون املبادئ.

تقييم االتساق مع كل حكم محدد من أحكام الخطوط التوجيهية. إن تقييم االتساق مع املبادئ العامة يف الخطوط التوجيهية 	 

خطوة هامة، غري أن ضامن إجراء تقييم كامل ودقيق يقتيض من األطراف الفاعلة أن تقيّم أيضاً مدى تقيُّد القوانني الوطنية باألحكام 

املوضوعية التي تتناول الحيازة بالذات يف الخطوط التوجيهية. ومن األمثلة عىل هذا النهج العمل الذي يضطلع به تحالف منظامت 

غري حكومية يف الفلبني )انظر اإلطار 3-3(.

وميكن أن يكون النهجان متكاملني. فعىل سبيل املثال، كلام قدمت الخطوط التوجيهية تفاصيل محدودة، ميكن استقاء اإلرشادات 

من تطبيق املبادئ العامة ومبادئ التنفيذ. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إجراء التقييامت العامة والتقييامت املحددة عىل السواء. فأما التقييم 

العام فيبحث مدى تقيد النظام القانوين الوطني ككل. وميكن أن يساعد يف تحديد األولويات إلجراء مزيد من التحليل واإلصالح. وأما 

التقييامت املحددة فرتكز عىل أجزاء معينة من اإلطار القانوين، كأن تشمل القطاعات )األرايض ومصايد األسامك والغابات( أو املواضيع 

)مثل تسجيل األرايض أو حقوق املرأة يف ما يتعلق باألرايض أو املصادرة أو االستثامرات يف األرايض(.

وميكن أن تكون التقييامت املحددة مفيدة عندما تكون الجهات املعنية قد حددت بالفعل املشاكل امللحة للغاية، وتبحث عن السبل 

املمكنة للميض قدماً. ومقارنًة بالتقييامت العامة، التي ينبغي أن تشمل مجموعة واسعة من املواضيع، تتيح التقييامت املحددة فرصاً 

إلجراء تحليالت أدق وتقديم توصيات أكرث تفصيالً. ومن املرجح أيضاً أن تكون التقييامت العامة مكلفة وتستغرق وقتاً طويالً، ولذلك فإن 

التقييامت املحددة قد تكون أكرث واقعية يف كثري من السياقات. وميكن أن يساعد توضيح الغرض املحدد من التقييم يف مواءمة األساليب 

واسرتاتيجيات إرشاك أصحاب املصلحة.

الخطوط  يف ضوء  الحيازة  حوكمة  بشأن  الوطنية  للقوانني  تقييامً  الفلبني  يف  حكومية  غري  منظامت  تحالف  أجرى   ،2014 عام  يف 
التوجيهية. وشمل التقييم الدستور وقانون حقوق الشعوب األصلية لعام 1997، ومدونة مصايد األسامك لعام 1988، وبرنامج اإلصالح 
الزراعي الشامل لعام 1988. واستعرض التقييم أيضاً القوانني التي تنظم استخدام املوارد الطبيعية وإدارتها وكذلك القوانني املتعلقة 

بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
وبدأ التقييم بتحديد الطرق التي ميتثل بها كل قانون ملبادئ التنفيذ الواردة يف الخطوط التوجيهية، أو يتعارض معها أو يتجاهلها. 
ثم بحث االختالفات الفلسفية والعملية بني كل قانون والخطوط التوجيهية، وحدد مجاالت التقارب والتباين. واستُعرضت النتائج يف 
إطار اجتامع فريق من الخرباء وثالث حلقات تشاور إقليمية وحلقة تشاور وطنية. وأُدمجت املدخالت املنبثقة من هذه املنتديات 

يف التقرير النهايئ. ويتيح التقييم أساساً شامالً إلدخال تحسينات عىل القانون املتعلق بشؤون الحيازة.

اإلطار 3-3
تقييم حوكمة الحيازة يف الفلبني

املصدر: Quizon و 
.2014 ,Pagsanghan
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وليك يكون التقييم فعاالً، ينبغي أن يكون شامالً ودقيقاً، مام قد ينطوي عىل استثامر كثري من الوقت واملوارد. ومن الناحية اإليجابية، 

مثة تجارب كثرية ميكن االستناد إليها، مبا يف ذلك املشاريع التجريبية املصممة الختبار منهجيات التقييم القانوين، مثل أداة التقييم القانوين 

ملنظمة األغذية والزراعة )املعروفة سابقاً باسم أداة تقييم الترشيعات( من أجل املساواة بني الجنسني يف حيازة األرايض، وغريها من أدوات 

التقييم القانوين )انظر اإلطار 3-4(. ويشكل إطار تقييم حوكمة األرايض بقيادة البنك الدويل، الذي يتضمن عنرصاً قانونياً )البنك الدويل، 

دون تاريخ( مثاالً آخر عىل أداة تقييم ميكن استخدامها وسيلة لتقييم االتساق مع الخطوط التوجيهية. وتشري بحوث املنظمة إىل أن إطار 

تقييم حوكمة األرايض يشمل العديد من القضايا الرئيسية يف الخطوط التوجيهية، وميكن من ثم أن يكون أداة مفيدة لتقييم حوكمة 

األرايض والغابات، وتقييم االتساق مع الخطوط التوجيهية إىل حد ما )Tonchovska و Egiashvili, 2014(. ومع ذلك تجدر اإلشارة إىل 

أن هذا اإلطار يعتمد عمليات ويتوخى أغراضاً خاصة به، وُوضع قبل الخطوط التوجيهية.

وعند إجراء تقييم لبلد معني وقطاع معني، ينبغي مراعاة الصكوك القانونية القطاعية املتعلقة بالحيازة أو التي تؤثر فيها. فمن أجل   

تقييم اإلطار القانوين ملصايد األسامك، عىل سبيل املثال، ينبغي استخدام الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك صغرية النطاق، التي نوقشت 

تتيح مراجع  الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات، ألنها  التوجيهية  الخطوط  الفصل 2، إىل جانب  يف 

محددة السياق ال تتناولها بوجه عام إال الخطوط التوجيهية. وينبغي أن يراعى أيضاً تقييم كامل للقوانني الوطنية املتعلقة بحيازة مصايد 

األسامك املعاهدات ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة يف ما يتعلق بإدارة املوارد السمكية.

الخطوط  الصلة يف  األقسام ذات  القوانني يف ضوء  تقييم فرادى مشاريع  للغاية  املفيد  القانون، قد يكون من  ويف سياق إصالح   

 )2014 ,Demaisip و Lopez( التوجيهية. وقد أُجري هذا التقييم مثالً يف الفلبني يف ما يتعلق بالقانون الوطني الستخدام األرايض وإدارتها

ويف سرياليون حيث قدمت املنظمة تعليقات يف عام 2015 عىل مرشوع السياسة الوطنية لألرايض.

كانت سرياليون من البلدان األوىل التي التزمت بتنفيذ الخطوط التوجيهية، وهي طرف يف الرشاكة الثالثية بشأن األرايض بني سرياليون 
وأملانيا ومنظمة األغذية والزراعة املربمة يف إطار مجموعة البلدان السبعة، لدعم تنفيذ الخطوط التوجيهية.

واستخدمت املنظمة وفريق من املحامني الدوليني والوطنيني الخطوط التوجيهية إلجراء تقييم شامل لألطر القانونية املتعلقة باألرايض 
ومصايد األسامك والغابات يف سرياليون. واستند التقييم إىل أداة التقييم القانوين من أجل املساواة بني الجنسني يف حيازة األرايض، 
التي وضعتها املنظمة )Kenney and Dela O Campos, 2014(، باإلضافة إىل مزيد من املؤرشات بشأن األرايض ومصايد األسامك 
املختارة  )الفقرة 3 ألف( وعدد من األحكام املوضوعية  التوجيهية  الخطوط  الواردة يف  املبادئ  بناًء عىل  الفريق  أعّدها  والغابات 
بحسب السياق القطري. واستُقيت مؤرشات إضافية لتقييم مصايد األسامك من الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد 

األسامك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر )الخطوط التوجيهية ملصايد األسامك صغرية النطاق(.
وشملت منهجية التقييم ملء مصفوفات لتحديد ما إذا كانت األطر القانونية والسياساتية يف البلد تجسد كل مؤرش وتحديد كيفية 
تجسيده، وقياس درجة التطور )اإلحاطة مبشاريع السياسات والقوانني فضالً عن الترشيعات املعتمدة واللوائح املرفقة بها(، وصياغة 
التوصيات املناسبة. ثم أعّد الخرباء تقارير التقييم التحلييل وناقشوها يف حلقات عمل العتامدها تناول كل منها تقريراً قطاعياً. وشارك 
عن كثب يف هذه العملية الفريق العامل التقني واللجنة التوجيهية للمنتدى الوطني للجهات املتعددة من أصحاب املصلحة املعني 
بتنفيذ الخطوط التوجيهية يف سرياليون، وقُدمت التقارير النهائية إىل الوزارات املعنية املمثلة يف فرقة العمل املشرتكة بني الوزارات 
أصحاب  من  املتعددة  للجهات  الوطني  للمنتدى  الثاين  االجتامع  املشاركني يف  وُعرضت عىل  التوجيهية،  الخطوط  تنفيذ  أجل  من 

املصلحة الذي ُعقد يف فريتاون، يومي 28 و29 سبتمرب/أيلول 2015.
القانوين من أجل املساواة بني الجنسني يف حيازة  التقييم  التقييم الصادرة عن أداة  القانوين للمنظمة نرش تقارير  ويتوىل املكتب 

األرايض وعن سرياليون )انظر الفاو، 2016 و 2015 أ، ب، ج، د.(.

اإلطار 4-3
تجريب تقييم قانوين 

وسياسايت شامل يف 
سرياليون

املصادر: الفاو، 2016 و 
2015 أ، ب، ج، د.
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من هي الجهة التي ينبغي أن تجري التقييم؟  4-1-3

بالتحليل  يتعلق  ما  يف  وطنياً  األمور  زمام  بامتالك  لخلق شعور  الالزمة  الجهود  بذل  ينبغي  فعاالً،  استخداماً  تقييم  أي  يُستخدم  ليك 

العملية  العامة بتقييم قانوين، ينبغي أن تكلف به مهنيني وطنيني محرتمني وترُشك يف  التقييم. وعندما تضطلع السلطات  الناتج عن 

الوكاالت  مختلف  املشاركة  الجهات  تشمل  أن  ميكن  السياق،  وبحسب  املعنيني.  املصلحة  أصحاب  مجموعات  جميع  من  أعضاء 

ومحامي  الريفية  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  وجمعيات  الريفية  املنتجني  ومنظامت  الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومية 

النساء  مشاركة  لضامن  خاصة  جهوداً  أيضاً  العامة  السلطات  تبذل  أن  وينبغي  املعنيني.  واملواطنني  والخرباء  واألكادمييني  األعامل 

والشباب واملسنني وأفراد جامعات األقليات واملجتمعات املهمشة. فقد تكون لهذه الفئات رؤى متبرصة هامة بشأن السبل التي ميكن 

أن تسهم يف تعزيز القوانني الوطنية لضامن حامية حقوق الحيازة املرشوعة للجميع.

وتشجيع املشاركة العامة يف التقييامت القانونية التي تقودها الدولة سيكفل اعرتاف التقييم وجميع ما ينتج عنه من تغيريات يف 

اإلطار القانوين الوطني اعرتافاً أدق وأكرث فعالية بحقوق الحيازة املرشوعة واحرتامها وحاميتها. وتحديد حقوق الحيازة التي تُعترب مرشوعة 

يف مجتمع ما رشط مسبق لتقييم مدى تقيّد القانون الوطني بالخطوط التوجيهية، ويتطلب العمل عىل نحو تشاريك مع املنظامت التي 

متثل مصالح أصحاب حقوق الحيازة.

كيف تُستخدم نتائج التقييم؟  5-1-3

تركيزه، لدعم مجموعة من األنشطة والعمليات. فيمكن أن تستخدم  بناًء عىل محور  القانوين، ميكن استخدامه،  التقييم  عند إكامل 

القطاعي. وميكن  الوطنية والتخطيط  التنمية  أولويات  أو تحديد  التنظيمية  اللوائح  أو  الترشيعات  لصياغة  التقييم أساساً  الحكومات 

أن تستخدم لجان إصالح القانون التقييم ملراجعة الترشيعات القامئة ووضع مقرتحات لتعديل القانون الساري. وميكن أيضاً استخدام 

التقييم إلعداد أدلة للمامرسة أو معايري للمحامني العاملني يف سجالت الحيازة أو للهيئات اإلدارية األخرى يف الدولة.

وميكن أن يستخدم املهنيون القانونيون الذين يعملون لصالح الدولة أو معها، ومحامو األعامل، نتائج تقييم ترشيعي عند التفاوض 

واللوائح  القوانني  تعرتي  التي  الثغرات  لتقليص  استباقياً  استخداماً  التقييم  أن يستخدموا  )الفقرة 12(. وميكن  استثامرية  عىل صفقات 

الوطنية، فيتسنى لهم من ثم مواجهة املخاطر املحتملة. وميكن أن تتفاوض الدول، مثالً، مع الرشكات عىل أحكام تعاقدية متينة تتطلب 

إجراء تقييامت أثر دقيقة )الفقرة 12-10( يف األماكن التي مل تَُسّن فيها بعد ترشيعات بيئية فعالة أو ال تزال فيها هذه الترشيعات يف طور 

االعتامد.

وميكن أن تستخدم منظامت الخدمات القانونية للصالح العام التقييامت القانونية أساساً لحمالت الدعوة، للمطالبة بإصالح قانوين 

يفيض إىل مواءمة القانون الوطني مع الخطوط التوجيهية. وميكن أيضاً أن تصوغ عىل نحو استباقي تدخالتها امليدانية بحيث يتسنى لها 

تجريب املامرسات التي ترِد يف الخطوط التوجيهية ولكنها ال ترِد يف القانون الوطني، فرتيس بذلك قاعدة أدلة تُبنّي لواضعي السياسات عىل 

الصعيد الوطني مزايا التقيد مببادئ الخطوط التوجيهية.

وميكن أن يستخدم املحامون الذين يعملون مع الوكاالت اإلمنائية الدولية أو لصالحها التقييامت القانونية لصياغة برامجها الخاصة 

بالدعم املايل والتقني. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يساعد التقييم الجهات املانحة يف تحديد أولويات التمويل املتصلة بحوكمة الحيازة 

يف دولة ما: 
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مع  الوطنية  السياسات  مواءمة  إىل  الرامية  للجهود  اسرتاتيجياً  متويالً  املانحة  الجهات  تقدم  أن  ميكن  ترشيعي،  تقييم  تحليل  فعِقب 

التوجيهية، أو تدعم الجهود الشعبية لتجريب تدخالت تريس قاعدة أدلة من أجل تغيريات سياساتية تعزز حقوق الحيازة  الخطوط 

املرشوعة.

وضع القوانني: املفاهيم واألطراف الفاعلة والصكوك والعمليات  2-3

عند إكامل التقييم، ينبغي أن يتخذ واضعو السياسات والوكاالت الحكومية ذات الصلة خطوات لتعديل الترشيعات القامئة أو صياغة 

قوانني جديدة متشياً مع الخطوط التوجيهية )انظر اإلطار 3-5 لالطالع عىل أمثلة عىل األحكام الواردة يف الخطوط التوجيهية التي لها 

صلة بوضع القوانني(. وال ينبغي أن تقترص هذه الجهود عىل الترشيع األسايس، بل ينبغي أن تشمل أيضاً لوائح ومراسيم وأدلة التنفيذ 

لالضطالع  السبل  أفضل  الجزء  هذا  ويتناول  2013أ(.  )الفاو،  واملعدلة  الجديدة  القوانني  تطبيق  كيفية  بشأن  الواضحة  واإلرشادات 

بعمليات وضع القوانني.

ضامن الجودة يف وضع القوانني  1-2-3

تكتيس الجودة يف عملية وضع القوانني أهمية بالغة، ذلك أن طريقة صياغة قانون أو سياسة 

يقوض  قد  جيدة  كتابة  املكتوب  القانون  فحتى  النهايئ.  الترشيع  جودة  يف  ستؤثر  عامة 

الحوكمة الرشيدة للحيازة إذا صيغ من دون مشاركة عامة كافية. ورغم أن األمر قد يتطلب 

مستفيضة  الذين يجرون بحوثاً  بالصياغة  املعنيني  فإن  البداية،  الوقت واملوارد يف  من  مزيداً 

ومشاورات مع املواطنني بشأن قضايا الحيازة يف البلد سيضعون ترشيعات أكرث فعالية تالئم 

عىل نحو أفضل مختلف السياقات عىل أرض الواقع ومختلف حاالت الحيازة. وسيكون تنفيذ 

هذه القوانني املدروسة جيداً فعاالً من حيث التكلفة وعملياً أكرث عىل املدى الطويل.

 تتيح الخطوط التوجيهية معياراً متفقاً عليه دولياً لتقييم القانون الوطني. 3

 ميكن أن تتناول التقييامت القانونية باستخدام الخطوط التوجيهية مبادئ عامة أو أحكاماً محددة. وميكن أن تشمل  3
قضايا أو قوانني معينة، أو النظام القانوين الوطني برمته.

 تكمن أفضل طريقة إلجراء هذه التقييامت يف مشاركة جميع الجهات املعنية من أصحاب املصلحة عىل نطاق واسع. 3

إلصالح القانون، بتحديد االحتياجات يف مجال اإلصالح والسبل املمكنة  3 مفيداً   ميكن أن تتيح هذه التقييامت أساساً 
للميض قدماً.

التوصيات الرئيسية 1-3

وقانونية  سياساتية  أُطر  وحفظ  وضع  إىل  الدول  تبادر  أن  ينبغي   1-5
األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  تعزز  وتنظيمية 

والغابات.

والقانونية  السياساتية  األُطر  اعرتاف  الدول  تضمن  أن  ينبغي   3-5
والتنظيمية املتعلقة بحوكمة الحيازة بحقوق الحيازة املرشوعة واحرتامها 
التي  املرشوعة  العرفية  الحيازة  حقوق  فيها  مبا  الوطنية،  للقوانني  وفقاً 
تيرّس مامرسة حقوق  وأن  القانون؛  بحامية  الحارض  الوقت  تتمتع يف  ال 
األهمية  األُطر  هذه  تعكس  أن  وينبغي  وتحميها.  وتعززها  الحيازة 
األسامك  ومصايد  لألرايض  والبيئية  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية 
اإلنصاف  تعزز  متييزية  غري  أطراً  الدولة  توفر  أن  وينبغي  والغابات. 

االجتامعي واملساواة بني الجنسني.

5-5 ينبغي أن تضع الدول السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة 
من خالل عمليات تشاركية تشمل جميع األطراف املترضرين، وأن تضمن 
إرشاك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها. وينبغي أن تراعي 

السياسات والقوانني واإلجراءات القدرة عىل التنفيذ. )التوكيد مضاف(

اإلطار 5-3
وضع القوانني الوطنية يف 

الخطوط التوجيهية: بعض 
األمثلة
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أما القوانني السيئة الصياغة أو التي ال تستند إىل بحوث كافية فقد تؤثر سلباً يف حوكمة الحيازة من نواح هامة. فالقوانني التي 

حيازتهم  الحيازة مامرسة حقوق  أصحاب  د عىل  تُعقِّ أن  أخرى ميكن  قانونية  أحكام  مع  االتساق  عدم  أو  اللبس  أو  الغموض  يكتنفها 

وحاميتها. وميكن أن يؤدي سوء الصياغة القانونية أيضاً إىل توسيع نطاق السلطة التقديرية اإلدارية التي تتيح فرصاً للفساد، وتُضعف حتى 

حقوق الحيازة املعرتف بها رسمياً. فعندما تكون مفاهيم من قبيل “الغرض العام” أو “املصلحة الوطنية”، مثالً، معرَّفة تعريفاً واسعاً للغاية 

حقوق  تقوض ظلامً  بطرق  إلزامية  األرايض حيازة  العامة  السلطات  تحوز  أن  املصادرة، ميكن  بشأن  الوطنية  القوانني  واضح يف  أو غري 

املواطنني يف ما يتعلق بالحيازة )الفاو، 2009أ(.

ويف حاالت أخرى، ميكن أن يكون الترشيع املكتوب بوضوح متعارضاً مع قدرة الوكاالت اإلدارية عىل تنفيذ أحكامه. فإذا مل تكن لدى 

وزارة يف الحكومة املوارد التقنية أو املالية أو البرشية الالزمة لتنفيذ قوانني ولوائح الحيازة تنفيذاً سليامً، فإن القانون قد يظل حرباً عىل 

ورق، أو قد يُنفذ تنفيذاً غري مناسب، مام يفسح املجال للفساد والسعي وراء الريع. وميكن أن تؤدي قوانني جيدة الصياغة ولكنها تعاين 

من سوء التنفيذ إىل تقويض الثقة يف النظام القانوين الوطني واحرتام سيادة القانون.

وملواجهة هذه التحديات، تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل وضع قوانني مكتوبة بوضوح، ومراعاة قدرة الوكاالت الوطنية عىل 

تنفيذها )الفقرة 5-5(. وبغية تعزيز االتساق يف عمليات ونُهج الصياغة، ميكن إعداد أدلة بشأن الصياغة الترشيعية لتقديم إرشادات 

للمسؤولني العاملني عىل صياغة القوانني أو اللوائح. وميكن أن يساعد تجريب مشاريع القوانني واللوائح ميدانياً )عىل غرار ساموا وبوركينا 

فاسو؛ انظر اإلطار 3-6( يف تكييف التدخالت لتالئم السياقات املحلية واختبار النُهج قبل تكريسها رسمياً يف املدونات القانونية )الفاو، 

2013أ(. ومن املهم أيضاً إقامة حلقات تواصلية الستقصاء اآلراء بشأن إصالح القوانني وتنفيذها: عندما يُسنُّ الترشيع، ميكن أن يتيح رصد 

تنفيذه وآثاره أفكاراً هامة للعمليات الترشيعية املقبلة.

العمليات  املعنية من أصحاب املصلحة يف  الجهات  الرئيسية لجميع  الترشيعية لعام 2008 يف ساموا األدوار  الصياغة  يحدد دليل 
الترشيعية. ويبني أيضاً الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها قبل إصالح القوانني، مبا يف ذلك صياغة القوانني واللوائح.

وينص الدليل عىل أن “صياغة كل قانون رئييس ينبغي أن تشمل مشاورات واسعة مع جميع الجهات املعنية من أصحاب املصلحة يف 
الحكومة واملجتمعات املحلية”. وينبغي أن يرفق مبرشوع القانون تقرير عن املشاورات يحدد األطراف التي استشريت ويبني كيفية 

تجسيد املسائل التي أثريت خالل املشاورات يف مرشوع القانون ذي الصلة.

وإرشاك أصحاب املصلحة ليس العنرص الوحيد يف عملية جيدة لوضع القوانني. فبغية ضامن أن تكون أي قوانني مقرتحة مناسبة يف 
اإلطار القانوين القائم يف ساموا، ينص دليل الصياغة عىل استعراض الترشيع ذي الصلة يف ساموا. ويهدف هذا االستعراض أيضاً إىل 

تسهيل مواءمة القوانني يف ساموا.

ويف بوركينا فاسو، شكلت خطة حيازة األرايض الريفية مرشوعاً تجريبياً نُفذ يف محافظة تتسم بالنزاع بني أصحاب حقوق الحيازة 
العرفية املحليني و"املهاجرين". وجمع املرشوع معلومات شاملة عن حيازة األرايض، ورسم خرائط محلية مبشاركة أصحاب الحيازة، 

واستكشف الخيارات املتاحة إلصدار سندات امللكية.

وأسهمت الدروس املستخلصة من هذه الخطة التجريبية يف وضع سياسة بوركينا فاسو الجديدة بشأن أمن حيازة األرايض الريفية 
والقانون رقم 034 لعام 2009 بشأن حيازة األرايض الريفية. ويعرتف هذا القانون بحقوق حيازة األرايض العرفية وينص عىل إصدار 

شهادات حيازة األرايض الريفية.

املصدر: مكتب النائب العام، 
ساموا،2008.

اإلطار 6-3
أدلة الصياغة الترشيعية 
وتجريب القوانني ميدانياً يف 
بوركينا فاسو وساموا

املصدر: اللجنة الفنية املعنية بحيازة 
األرايض والتنمية، 2010 و2014أ 
الفاو، 2005
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مراعاة النظام القانوين برمته  2-2-3

تشكل الصكوك القانونية عادة جزءاً من شبكة معقدة من الصكوك الترشيعية والتنظيمية، التي يشار إليها أحياناً باإلطار القانوين 

الوطني. وميكن أن تنشئ املعاهدات الدولية أيضاً التزامات يكون لها تأثري عىل إصالح القوانني. ولدى إعداد ترشيعات جديدة، ينبغي أن 

يراعي املسؤولون عن الصياغة القانونية القوانني الوطنية القامئة التي قد يلزم تعديلها أو إلغاؤها، إىل جانب االتفاقات الدولية التي صدقت 

عليها الدولة ويجب االمتثال لها.

فنظراً إىل الروابط بني مختلف الصكوك القانونية داخل اإلطار القانوين للبلد، قد يتطلب فهم اآلثار املرتتبة عىل صك قانوين واحد 

تحليل مجموعة أوسع من القوانني )انظر اإلطار 3-7(. كام أن تعديل قانون حيازة واحد قد يتطلب إدخال تعديالت مقابلة عىل عدد من 

القوانني الوطنية األخرى ذات الصلة. وميكن أن تشمل هذه القوانني مثالً قانون العقود أو القوانني البيئية أو قوانني املياه أو قوانني اإلرث 

أو قوانني الحكومة املحلية.

ذ مبعزل عن بقية النظام القانوين الوطني.  وبالنظر إىل هذا الوضع، تؤكد الخطوط التوجيهية أن عمليات إصالح الحيازة ال ميكن أن تُنفَّ

وعند إعداد قانون جديد، ينبغي أن تنظر السلطات يف كيفية تفاعل الترشيع الجديد أو املعدل مع القوانني الوطنية األخرى ذات الصلة 

تعزز  وتنظيمية  وقانونية  أُطر سياساتية  إىل وضع وحفظ  تبادر  أن  إىل  الدول  التوجيهية  الخطوط  الدولية. وتدعو  البلد  التزامات  ومع 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات، ولكنها توضح أن هذه األطر تعتمد عىل إصالحات أوسع نطاقاً يف النظام 

القانوين وتتلقى الدعم منها )الفقرة 5-1(، وينبغي أن تكون متسقة مع التزاماتها القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل، مع إيالء االعتبار 

الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية )الفقرة 2-5(.

وبسبب تعقد اإلطار القانوين للبلد وما يالزم قضايا الحيازة من طابع مرتبط بالسياق، من غري املستصوب محاكاة قوانني الحيازة 

 Bruce( املحيل  والسياق   - الوطني  القانوين  اإلطار  لتالئم  واسع  نحو  عىل  تكييفها  دون  آخر  بلد  يف  بها  املعمول 

).Byamugisha،2013وآخرون،2006؛

وعالوة عىل ذلك، ال تفيض العملية السليمة لوضع القوانني إىل تعديل القوانني ذات الصلة فحسب، بل تؤدي أيضاً إىل إلغاء القوانني 

القدمية فضالً عن إبطال أحكام محددة يف قوانني جيدة لوال هذه األحكام.

عند إعداد الترشيع املتعلق برتبية األحياء املائية يف سورينام، رأى واضعو السياسات أن من الرضوري تحليل الترشيع املتعلق مبصايد 
األسامك )بشأن صيد األنواع الربية بغية تسمينها يف مرافق تربية األحياء املائية(، فضالً عن الترشيع املتعلق باألرايض واملياه والبيئة. 
وباإلضافة إىل ذلك، فنظراً إىل مخاطر األمراض الحيوانية املرتبطة بأنشطة تربية األحياء املائية، استُعرضت أيضاً الترشيعات املتعلقة 
بالصحة الحيوانية، واستخدام األدوية، وإنتاج األعالف. وتطلّب األمر تقييم الترشيع الذي ينظم سالمة األغذية ملعرفة اآلثار املرتتبة 
يف تربية األحياء املائية. وشمل التحليل أيضاً الصكوك القانونية املتصلة بالتجارة التي تتناول استرياد وتصدير الحيوانات املائية الحية 

– والتي تتناول كذلك املنتجات الحيوانية.

تكن  مل  التي  املائية  األحياء  برتبية  املرتبطة  القضايا  من  تحديد عدد  إىل  املختلفة  القوانني  لهذه  السياسات  واضعي  تحليل  وأدى 
الصكوك القانونية القامئة تعالجها معالجة كافية. وتسنى سد بعض هذه الثغرات مبارشة يف نص مرشوع قانون تربية األحياء املائية 
يف سورينام. وُجمعت توصيات إضافية بشأن إدخال تعديالت عىل صكوك قانونية أخرى، وأمكن التوصل إىل اتفاق عىل املستوى 

الوزاري بني السلطات املعنية، وُوضعت خطة لضامن مواصلة ما تبقى من إجراءات املواءمة.

املصدر: مرشوع قانون تربية 
األحياء املائية يف سورينام، 

 Peterمل يصدر بعد؛ و
Deupmann، املكتب 
القانوين ملنظمة األمم 

املتحدة لألغذية والزراعة، 
بيان شخيص.

اإلطار 7-3
قانون تربية األحياء 

املائية يف سورينام
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وقد يؤدي عدم إلغاء القوانني التي عفا عليها الزمن إىل انعدام اليقني القانوين وتضارب القوانني، األمر الذي قد يقوض الغرض الذي 

يقصده املسؤولون عن الصياغة ويفسح املجال أمام الفساد والسعي وراء الريع وعدم االتساق يف التطبيق والعقبات البريوقراطية.

التي يجب إلغاؤها لضامن إطار قانوين متسق ومتجانس  القوانني أو األحكام  القانون الجديد  ومن املامرسات السليمة أن يحدد 

يلغي “جميع الترشيعات السابقة التي تتعارض مع القانون الجديد” فيمكن أن يطرح  لحوكمة الحيازة. أما االكتفاء بالقول إن قانوناً 

إشكاالً، ألن هذه العبارات العامة تقتيض أن تكون لدى املنفذين الخربة الفنية الالزمة للتعرف عىل قوانني سابقة للقانون الجديد ولكنها 

غري متسقة معه خالل عملية مستقبلية غري محددة )Bruce  وآخرون،2006(. واألمثل أن يكون التقييم القانوين املضطلع به قبل عملية 

صياغة القانون قد حدد بالفعل جميع األحكام التي يلزم إلغاؤها أو تعديلها، وميكن أن يدرج مبارشة أحكاماً أخرى يف األجزاء “امللغاة” 

من أي قانون جديد أو معدل بشأن الحيازة.

وأخرياً، يجب أن تراعي أي عملية صياغة قانونية التزامات البلد الدولية، مثل االلتزامات الناشئة عن املعاهدات التي صدق عليها 

البلد، وتضمن متايش القانون الجديد مع هذه االلتزامات )الفاو، 2007(. وعدم مراعاة االلتزامات الدولية القامئة عند إعداد الترشيعات 

الجديدة بشأن الحيازة ميكن أن يجعل الدولة يف وضع تنتهك فيه هذه االلتزامات. وميكن أن يعرض االنتهاك الدولة إلجراءات قانونية أمام 

املحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية أو املحكمة الدولية لقانون البحار.

وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تقع عىل عاتق الدول مسؤوليات كبرية بسبب انتهاك معاهدات معينة. فعىل سبيل املثال، يسمح العديد 

من معاهدات االستثامر الدولية للرشكات برفع دعاوى ضد الحكومات بسبب انتهاكات مزعومة )2014a ,Cotula و 2015(، ومن ثم 

واملشمولة  األجانب  للمستثمرين  اململوكة  الحيازة  تصادر حقوق  التي  التوزيع،  إعادة  بها عن طريق  املضطلع  اإلصالحات  يتعني عىل 

وعندما   .)2015  ,Cotula  ;2010  ,Garland و   Peterson( املعاهدة  يف  عليها  املنصوص  املعاملة  معايري  تراعي  أن  استثامر،  مبعاهدة 

تتعارض املعايري القانونية الوطنية املقرتحة حديثاً مع املعاهدات الدولية القامئة، ميكن أن تسعى الدول للتفاوض من جديد عىل رشوط 

املعاهدة أو تحاول إنهاءها، رغم أن فعل ذلك يكون يف الغالب أصعب عىل الدول من تغيري القانون الوطني.

ومن املهم أيضاً تنسيق مختلف عمليات الصياغة الترشيعية املضطلع بها يف آن واحد تنسيقاً فعاالً. فعندما تضع وزارات مختلفة 

مشاريع القوانني املتعلقة بحوكمة الحيازة دون تنسيق ودون بذل جهود متأنية لضامن االتساق، ميكن أن تتضمن القوانني املنبثقة من 

ذلك أوجه تضارب وغموض. وتفادياً لهذه املشاكل، ينبغي أن تريس عمليات وضع القوانني آليات للتنسيق الفعال بني الوزارات والجهات 

املانحة فضالً عن إتاحة الفرص لتبادل الدروس املستخلصة بني جميع الوكاالت يف الوقت املناسب.

تعزيز العمليات التشاركية لوضع القوانني  5-1-3

إن املشاركة العامة يف وضع القوانني عنرص أسايس. وبرصف النظر عن الجوانب الفنية يف الصياغة الترشيعية، يشكل وضع القوانني 

املتعلقة بحوكمة الحيازة مسعى سياسياً إىل حد بعيد تؤثر فيه مجموعات الضغط التي تروم مصالح ذاتية ويتسم باختالل موازين القوة 

بحسب نوع الجنس والجيل والوضع والدخل والرثوة واملصالح االجتامعية االقتصادية. وبغية ضامن توفري قوانني حوكمة الحيازة الحامية 

للمواطنني من قطاع عريض من املجتمع إلسامع صوتهم طيلة  لجميع حقوق الحيازة املرشوعة، ينبغي أن يتيح واضعو القوانني فرصاً 

عمليات وضع القوانني.
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وستؤدي املشاركة العامة أيضاً إىل تحسني نوعية القانون، ألن إرشاك مختلف أصحاب املصلحة ميكن أن يساعد يف ضامن تكييف 

الترشيع ليالئم السياقات املحلية. وميكن أن تضفي املشاركة العامة أيضاً مزيداً من املرشوعية عىل قانون جديد: فإذا استشريت مجموعة 

من املواطنني ومتت مراعاة احتياجاتها عىل النحو املناسب يف النص النهايئ للقانون، ميكن أن يُسهِّل ما ينتج عن ذلك من شعور بامتالك 

القانون، وإنفاذها بفعالية. وعىل  زمام األمور لدى قطاعات واسعة يف املجتمع عىل الحكومات االضطالع بالواليات املنصوص عليها يف 

العكس من ذلك، إذا شعر املواطنون بأن القانون ال يعكس احتياجاتهم عىل نحو كاف، فمن األرجح أن يتجاهلوه أو يعملوا يف األسواق 

السوداء أو املوازية، مام يحبط يف نهاية املطاف إنجاز األهداف التي يسعى القانون لتحقيقها.

وتدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خالل عمليات تشاركية تشمل جميع 

األطراف املترضرين، وأن تضمن إرشاك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها )الفقرة 5-5(. وتشجع الخطوط التوجيهية أيضاً 

الدول واألطراف الفاعلة غري الحكومية عىل "تقديم مساعدة تقنية وقانونية إىل املجتمعات املحلية املترضرة من أجل املشاركة يف وضع 

سياسات وقوانني ومشاريع متصلة بالحيازة " )الفقرة 10-9(.

املامرسات  املستخلصة من  الدروس  وترُبز  القوانني.  العامة يف عمليات وضع  املشاركة  تعزيز  تنطوي عىل  متزايدة  تجارب  وهناك 

السليمة )انظر اإلطار 3-8( بعض االعتبارات الهامة. فبغية ضامن مشاركة هادفة وفعالة من أصحاب املصلحة يف عمليات وضع القوانني:

 ينبغي أن تجرى املشاورات مع أصحاب املصلحة عىل الصعيد الوطني ومختلف فئات املواطنني يف بداية عملية وضع القوانني، ثم 	 

تستمر طيلة هذه العملية، إىل حني إجراء املناقشات الترشيعية يف الربملان. وميكن أن تساعد املشاورات املبكرة يف جمع البيانات حول 

أنواع اإلصالحات الالزمة، وتسمح بتقديم مساهامت استباقية بدالً من ردود األفعال، ميكن أن تساعد يف تعزيز الترشيع املنبثق منها.

 يكتيس استخدام لغة واضحة ومفهومة يف الصياغة الترشيعية أهمية حاسمة؛ فإذا مل يستطع أصحاب املصلحة فهم مرشوع القانون 	 

بسبب طريقة كتابته املعقدة من الناحية الفنية والقانونية، فلن ميكنهم تقديم تعليقات مناسبة عليه.

 ينبغي إصدار املشاريع والوثائق ذات الصلة يف الوقت املناسب وبأشكال تسهل إجراء مشاورات هادفة. وينبغي استخدام قنوات 	 

اتصال متعددة - مثل الصحف الوطنية واإلذاعة واإلنرتنت والتلفزيون.

 ينبغي إعطاء أصحاب املصلحة وقتاً كافياً لدراسة املقرتحات وتقديم التعليقات؛ وإذا ورد عدد قليل من التعليقات، ينبغي متديد 	 

املواعيد النهائية.

أفقر 	  العاصمة فقط أصوات  التي تجرى يف  ينبغي إجراء مشاورات عىل املستوى املحيل؛ فمن غري املرجح أن تشمل املشاورات   

أصحاب املصلحة يف املناطق الريفية وأكرثهم تهميشاً.

 ال ينبغي أن تفرض الدول رشوطاً صارمة للغاية عىل مشاركة عامة الناس يف جهود وضع القوانني. فمن املرجح أن تشكل املتطلبات 	 

الرسمية عقبات أمام تحقيق أوسع مشاركة ممكنة وتعيق إدراج أضعف الفئات التي ينبغي أن تؤخذ مواردها املحدودة يف االعتبار 

عند صياغة أي رشوط شكلية.

 قد تكون جهود تنمية القدرات رضورية لضامن استعداد مجموعات املواطنني لفهم الترشيع املقرتح - مثل االنعكاسات اإليجابية 	 

والسلبية املحتملة لكل قسم أو مادة – والتعليق عليه وفقاً لذلك.

 إذا مل يُدع للمشاورات سوى القادة املحليني واإلقليميني ملختلف مجموعات أصحاب املصلحة، ينبغي إنشاء آليات تكفل أن يكون 	 

هؤالء القادة ميثلون مصالح فئتهم ومسؤولني أمام أفرادها.
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ما تقع عىل الوزارة أو الوكالة التي تقود عملية صياغة القانون مسؤولية رئيسية عن تحديد الجهات املعنية من أصحاب  وغالباً 

املصلحة عىل املستويات املحيل واإلقليمي والوطني وتسهيل مشاركتها. وميكن أن تؤدي منظامت الخدمات القانونية للصالح العام دوراً 

هاماً يف تيسري املشاركة الشعبية يف العمليات االستشارية بإجراءات تشمل ما ييل: نرش املعلومات داخل املجتمعات التي تعيش يف املناطق 

النائية؛ وإرشاك الفئات التي يصعب يف كثري من األحيان الوصول إليها،

 مبن فيها النساء والشباب والفئات املهمشة عادة؛ وزيادة الوعي بالحقوق واإلجراءات املبيّنة يف القانون الجديد )لضامن حسن اطالع 

أصحاب املصلحة(؛ وعقد حلقات النقاش لضامن استعداد أصحاب املصلحة للحديث عن مصالحهم يف املشاورات العامة؛ وضامن تلبية 

احتياجاتهم اللوجستية )مثل ضامن توفري وسائل النقل لهم للوصول يف الوقت املحدد للمشاركة يف املشاورات املحلية(.

االتحادات  من  واسعة  مايل مبشاركة  يف   2006 عام  يف   )Loi d’Orientation Agricole( الزراعية  السياسة  قانون  اعتامد  اقرتن 
الوطنية ملنظامت املنتجني الريفيني. وتشمل السياسة قضايا واسعة النطاق منها قضايا هامة تتعلق بالحيازة. وقادت التنسيقية 
الوطنية ملنظامت املزارعني عملية للتشاور مع املزارعني محلياً ووطنياً وأسهمت مبدخالت يف العملية الترشيعية. وانتهت العملية 
بعقد حلقة عمل وطنية ملدة ثالثة أيام لتمكني مختلف أصحاب املصلحة من مناقشة املقرتحات، مبا يف ذلك املقرتحات املنبثقة 
من مشاورات التنسيقية. وتعكس صيغة القانون النهائية عدداً من الشواغل التي أعرب عنها املنتجون الريفيون خالل املشاورات.

وخالل األعامل التحضريية لقانون األرايض يف موزامبيق لعام Lei de Terras( 1997(، نظمت لجنة القانون الوطنية مؤمتراً وطنياً 
بشأن األرايض دعت إليه أشخاصاً من مختلف رشائح مجتمع موزامبيق، مبن فيهم نواب من جميع األحزاب السياسية وممثلون من 
الجامعات الدينية والقطاع الخاص واملؤسسات األكادميية والسلطات التقليدية ومجموعة من املنظامت غري الحكومية يف موزامبيق، 
فضالً عن وكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية املانحة. وناقش أكرث من 200 ممثل، طيلة ثالثة أيام، املبادئ املحورية 
التي يقوم عليها قانون األرايض الجديد، وعكفوا عىل ترسم معامل القانون. وأدرجت اللجنة هذه التغيريات يف مرشوع نهايئ لقانون 
األرايض، ثم أحيل إىل الجمعية الوطنية. وبُذلت جهود كبرية إلرشاك عامة الناس يف النقاش حول مرشوع القانون: فقد طُبعت نسخة 
كاملة من مرشوع قانون األرايض يف الصحيفة اليومية الوطنية، وقُرئ نص مرشوع القانون عىل اإلذاعة الوطنية. وأتيحت نُسخ كاملة 
من مرشوع القانون للعموم يف الجمعية، وأثناء فرتات االسرتاحة التي تخللت املناقشات الترشيعية، اختلط أفراد املجتمع املدين 
باملمثلني ملناقشة مختلف نقاط القانون. وعندما ُسن القانون يف نهاية املطاف، أبقى عىل كثري من املبادئ التي أُدرجت بضغط 

من املجتمع املدين.

وأنشأت الحكومة يف جمهورية تنزانيا املتحدة "لجنة للتحقيق يف قضايا األرض" )Shivji Commission( يف عام 1991. وكُلفت 
اللجنة بوالية السفر يف جميع أنحاء جمهورية تنزانيا املتحدة، للقاء مجموعة متنوعة من املواطنني، وتسجيل ما يعربون عنه من 
احتياجات ومصالح وشواغل وتظلامت يف ما يتعلق باألرايض. وزارت اللجنة جميع املناطق العرشين يف البلد، وعقدت 277 اجتامعاً 
عاماً بلغ عدد الحارضين فيها زهاء 000 83 شخص. وجمعت اللجنة 000 4 صفحة من األدلة والتعليقات العامة، وجمعت دراسات 
دراسات،  بإنجاز  ودوليون  محليون  خرباء  وكُلف  كافة.  البلد  أنحاء  يف  األرايض  بشأن  الرئيسية  املنازعات  لجميع  إفرادية  حاالت 

وُعقدت حلقة عمل وطنية، ُدعي خاللها أصحاب املصلحة إىل التعبري عن احتياجاتهم وشواغلهم ومصالحهم.

تحسني  إىل  تهدف  ثنائية  معاهدة  عن  عبارة  وهو   - طوعية  اتفاق رشاكة   ،2013 عام  يف  األورويب،  واالتحاد  إندونيسيا  ووقعت 
حوكمة قطاع الغابات وضامن إنتاج األخشاب املصدرة إىل االتحاد األورويب وفقاً لقانون االتحاد األورويب. واقرتنت املفاوضات عىل 
االتفاق مع إندونيسيا مبشاورات مع أصحاب املصلحة، مبن فيهم ممثلون من املنظامت غري الحكومية والجمعيات املعنية بالغابات 
الوطنية، ونظمت  اإلذاعة  الربامج يف  املعاهدة عرب سلسلة من  الجمهور بعملية  إندونيسيا. وأُبلغ  ورابطات صناعة األخشاب يف 
التعليقات. وبعد سن املعاهدة، أُجريت مشاورات جديدة مع أصحاب املصلحة يف  حكومة إندونيسيا مشاورات عامة اللتامس 
شهري فرباير/شباط ومارس/آذار 2014 ملناقشة مشاريع اللوائح املنقحة بشأن آليات تحديد قانونية منتجات األخشاب. وأتيحت 

مشاريع اللوائح الجديدة أيضاً لعامة الناس للتعليق عليها قبل سنها يف يونيو/حزيران ويوليو/متوز 2014.

 Keita ,Djiré ; املصدر: الفاو، 2009ج
 GRET/ RéDév, ;2012 ,Diawara و
.2005

 Negrao, :املصدر
1999؛ الفاو، 
.2010

اإلطار 8-3
املشاركة العامة يف وضع القوانني يف 
إندونيسيا وجمهورية تنزانيا املتحدة 
ومايل وموزامبيق

املصدر: الفاو، 
.2010

 EU, 2011; EU :املصدر
 FLEGT Web site, 2014;
Bollen ;2014 ,FERN و 
.2013 ,Ozinga
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وميكن أن يؤدي عدم إجراء املشاورات إىل عواقب وخيمة تفيض مثالً إىل قانون تُبطله املحكمة الدستورية )املحكمة الدستورية   

الكولومبية، القرار 030ج/08، 23 يناير/كانون األول 2008(. وما إن تُجرى املشاورات، ينبغي تقديم تقرير إىل واضعي القوانني وإتاحته 

للعموم. وينبغي أن يسجل التقرير نتائج املشاورات، وكيفية تأثريها يف مرشوع القانون؛ أي األحكام التي أُدرجت أو ُغريت نتيجة لهذه 

املشاورات )مكتب النائب العام- ساموا، 2008(.

تجسيد الخطوط التوجيهية يف قانون  3-3

منذ أن أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي الخطوط التوجيهية يف عام 2012، بدأت عدة بلدان مراجعة ترشيعاتها يف ضوء الخطوط 

التوجيهية )الفاو، 2014ب(، بينام ال تزال بلدان أخرى يف طور عملية صياغة ترشيع يتامىش مع الخطوط التوجيهية. ولدى صياغة تلك 

ترجمة  كيفية  إيجابية عىل  أمثلة  عىل  لالطالع  البلدان  مختلف  السارية يف  الحيازة  قوانني  إىل  النظر  املفيد  من  ومراجعتها،  القوانني 

الخطوط التوجيهية إىل قانون.

 تتسم نوعية عملية وضع القوانني بأهمية كبرية، ألن طريقة تصميم القانون ميكن أن تؤثر يف نوعية الترشيع النهايئ. 3

 ميكن أن يساعد تجريب مشاريع القوانني واللوائح ميدانياً يف اختبار اإلجراءات اإلدارية قبل تكريسها رسمياً يف صك قانوين،  3
مام يتيح وقتاً للتكيف مع السياقات املحلية والقيود املفروضة عىل املوارد والقدرات.

 لدى إعداد ترشيع جديد، ينبغي أن يكفل املسؤولون عن الصياغة االتساق العام يف اإلطار القانوين، بالعمل عىل مراعاة  3
القوانني التي قد يلزم تعديلها أو إلغاؤها واالمتثال للمعاهدات الدولية.

 بغية ضامن نص قوانني حوكمة الحيازة عىل حامية مصالح جميع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة، ينبغي أن يتيح واضعو  3
القوانني فرصاً للمواطنني من قطاع عريض من املجتمع إلسامع صوتهم طيلة عمليات وضع القوانني.

بتشجيع السلطات الحكومية عىل عقد مشاورات،  3  ميكن أن تؤدي منظامت الخدمات القانونية للصالح العام دوراً هاماً 
وبتسهيل املشاركة الهادفة عىل نطاق واسع.

التوصيات الرئيسية 2-3
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سياساتية  مناقشات  محور  شكلت  التي  للمواضيع  األولوية  إعطاء  مع  محددة،  قانونية  مجاالت  سبعة  القسم  هذا  وسيستكشف 

محتدمة للغاية يف السنوات األخرية، ومنها ما ييل:

 االعرتاف بحقوق الحيازة العرفية؛	 

إعادة حقوق الحيازة وإعادة توزيعها؛	 

 الشفافية؛	 

 التشاور واملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؛	 

 تقييامت األثر البيئي واالجتامعي؛	 

 املصادرة والتعويض.	 

االعرتاف بحقوق الحيازة املرشوعة، مبا فيها الحقوق العرفية  1-3-3

مثلام نوقش يف الفصل 2، تدعو الخطوط التوجيهية 

الحيازة  حقوق  بجميع  القانوين  االعرتاف  إىل 

األحكام  عىل  أمثلة   9-3 اإلطار  يف  وترد  املرشوعة. 

تتأثر  ما  وغالباً  التوجيهية.  الخطوط  يف  الصلة  ذات 

والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  حيازة  حوكمة 

الخاصة  أو  العرفية  أو  املحلية  الحيازة  بنظم 

القامئة  الحيازة  حقوق  وتُعترب  األصلية.  بالشعوب 

عىل النظم العرفية مرشوعة يف كثري من األحيان عىل 

االعرتاف  أن درجة  والوطني، غري  املحيل  الصعيدين 

الوالية  باختالف  تتفاوت  به  تحظى  الذي  القانوين 

الوطنية.

وتدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل أن تضمن 

والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األُطر  اعرتاف 

املرشوعة  الحيازة  بحقوق  الحيازة  بحوكمة  املتعلقة 

حقوق  فيها  مبا  الوطنية،  للقوانني  وفقاً  واحرتامها 

الوقت  يف  تتمتع  ال  التي  املرشوعة  العرفية  الحيازة 

الحارض بحامية القانون؛ وأن تيرّس مامرسة حقوق الحيازة وتعززها وتحميها )الفقرة 5-3(. ومن ثم فإن تنفيذ الخطوط التوجيهية يتطلب 

ضامن اعرتاف القانون الوطني بحقوق الحيازة العرفية املرشوعة واحرتامها وحاميتها.

الحيازة  حقوق  أصحاب  بجميع  االعرتاف  للدول  ينبغي   1-1 ألف   3
أن  وينبغي  واحرتامها.  بحقوقهم  االعرتاف  وكفالة  واحرتامهم  املرشوعة 
حقوق  أصحاب  واحرتام  وتسجيل  لتحديد  معقولة  تدابري  الدول  تتخذ 
رسمياً؛  مسجلة  تكن  مل  أم  أكانت  سواء  وحقوقهم،  املرشوعة  الحيازة 
ومتتنع عن التعدي عىل حقوق حيازة اآلخرين؛ وتفي بالواجبات املقرتنة 

بحقوق الحيازة.

3-2 تتحمل الجهات الفاعلة غري الحكومية، مبا يف ذلك الرشكات التجارية، 
وينبغي  املرشوعة.  الحيازة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  احرتام  مسؤولية 
حقوق  انتهاك  لتفادي  الواجبة  بالعناية  التجارية  الرشكات  تترصف  أن 
اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة الخاصة باآلخرين. وينبغي أن تعتمد 
نظامً مالمئة إلدارة املخاطر من أجل الحّد من اآلثار السلبية عىل حقوق 

اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة ومعالجتها.

الوطني،  القانون  يتامىش مع  مبا  الحيازة  إىل دراسة حقوق  استناداً   4-4
ينبغي أن تتيح الدول االعرتاف القانوين بحقوق الحيازة املرشوعة التي ال 

تتمتع بحامية القانون يف الوقت الحارض.

4-5 ينبغي أن تحمي الدول حقوق الحيازة املرشوعة، وتضمن عدم طرد 
إىل  املرشوعة  حيازتهم  حقوق  تعرّض  وعدم  تعسفي،  بشكل  األشخاص 

اإلبطال أو االنتهاك بأي طريقة أخرى.

اإلطار 9-3
االعرتاف بجميع حقوق 
الحيازة املرشوعة – أمثلة 
عىل أحكام الخطوط 
التوجيهية
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ومن أجل االعرتاف بحقوق الحيازة العرفية واحرتامها وحاميتها، ينبغي أن ينص الترشيع الوطني عىل ما ييل:

يسمح . 1 نحو  عىل  العرفية  الحيازة  حقوق  الوطني  القانون  يُعّرف  أن  ينبغي  وحاميتها.  الحيازة  حقوق  مبجموع  االعرتاف   

التعبري  بإمكانية  القانون  يسمح  أن  وينبغي  املحلية.  لالحتياجات  وفقاً  الوقت،  مبرور  التكيف  وإمكانية  واملرونة  بالتطور 

الدينية  أو  اإلثنية  أو  القبلية  املجموعة  يقترص عىل منوذج  أال  )أي  ومامرستها  املحلية  العرفية  الحيازة  مناذج  مجموع  عن 

اإلنسان؛  لحقوق  األساسية  املعايري  احرتام  العرفية  املامرسات  عىل  تفرض  قيوداً  أيضاً  ذاته  الوقت  يف  ويضع  املهيمنة(، 

5-3 و2-8 و5-9 و9-6(. الوطني )الفقرات  الدستور  التمييز داخل املجتمع املحيل؛ ويكفل االتساق مع  ويحمي من 

ينبغي . 2 واملكانة.  الوزن  يف  “الرسمية”  املوثقة  الحيازة  وحقوق  باألرايض  املتعلقة  املرشوعة  الحقوق  جميع  بني  املساواة   

بالشعوب األصلية مساوية يف صحتها ووزنها ألي حقوق منحتها  العرفية والخاصة  الحيازة  بأن حقوق  القانون  أن يعرتف 

ل )الفاو، 2010(. الوكاالت الحكومية، سواء أُسّجلت أم مل تُسجَّ

بحقوق . 3 للمطالبة  استخدامها  الريفية  املجتمعات  عىل  يسهل  ومحلية  وفعالة  وواضحة  بسيطة  إدارية  عمليات  إرساء   

القوانني هياكل وعمليات حوكمة تكون: منخفضة  ينبغي أن تنشئ  عنها. بغية ضامن سهولة االستخدام،  والدفاع  حيازتها 

املحلية  بالظروف  الوثيقة  املحليني  األفراد  معرفة  وتُسّخر  كبري،  بقدر  ومتاحة  السواء،  عىل  واملستخدمني  للدولة  التكلفة 

)الفقرات 6-6 و4-10 و11-3(.

 حامية حقوق املرأة يف الحيازة حامية رصيحة والنص عىل حق املرأة يف الحصول عىل حقوق الحيازة. ينبغي أن يوضح . 4

يجوز  واألرمل(  واملطلقة  والعازبة  )املتزوجة  املرأة  أن  والقانونية  العرفية  الحيازة  أنظمة  إلدماج  يسعى  الذي  القانون 

ذات  األخرى  القوانني  إصالح  عىل  أيضاً  القوانني  واضعو  يعمل  أن  وينبغي  متلكها.  أو  الحيازة  حقوق  عىل  تحصل  أن  لها 

واألرسة،  املرياث  قوانني  يف  الحيازة  يف  للمرأة  املستقلة  الحقوق  تكريس  وينبغي  الترشيعات؛  جميع  اتساق  لضامن  الصلة 

أي تسجيل  واملعالني يف  األزواج  أسامء جميع  إدراج  القوانني  أن تشرتط  وينبغي  املثىل.  الحاالت  الوطنية يف  الدساتري  ويف 

حيازة  املرشفني عىل صفقة  املحليني  املديرين  عىل  مؤكداً  واجباً  أيضاً  القوانني  تفرض  أن  وميكن  األرسة.  ملمتلكات  رسمي 

لضامن أال متس الصفقة بحقوق املرأة يف الحيازة. وبغية كفالة أداء املرأة دوراً يف صنع القرار عىل مستوى املجتمع املحيل 

ككل يف ما يتعلق بحقوق الحيازة، ميكن أن تشرتط القوانني أيضاً شغل النساء نسبة مئوية معينة من املناصب يف الهيئات 

املعنية بحوكمة املوارد املحلية )الفقرات 3 باء4- و6-4 و4-5 و1-7 و4-7 والفاو، 2006ب(.

باعتبارهم . 5 املحيل  املجتمع  أفراد  لجميع  النهائية  الحيازة  حقوق  منح  ينبغي  مشرتكة،  أو  متقاَسمة  الحيازة  تكون   عندما 

املجتمع  باسم   الرسمية  الوثائق  أو  امللكية  أو سندات  التسجيل  ينطوي ذلك عىل إصدار شهادات  قد  متامسكة.  مجموعة 

وأفراد  الحيازة  بإدارة  املعنية  الهيئات  بني  إنفاذه  ميكن  استئامين  واجب  وإرساء  أفراده(،  من  فرد  كل  باسم  )ال  املحيل 

الذي  الفني بشأن املشاعات،  دليل منظمة األغذية والزراعة  أيضاً  انظر  2-9 و4-9 و7-9 و8-9؛  )الفقرات  املجتمع املحيل 

قريباً(. سيصدر 

 حامية املناطق املشاعة وحقوق املرور العرفية وغريها من حقوق االستخدام املشرتك والوصول حامية رصيحة )الفقرة . 6

التي  الحيازة  حقوق  مجموعة  تشمل  أن  املهم  من  النادرة،  الطبيعية  واملوارد  األرايض  عىل  املنافسة  احتدام  مع   .)8-3

العرفية – وال سيام الحقوق املتعلقة بنقاط  القانون عىل حاميتها حقوق املشاعات وحقوق الوصول وحقوق املرور  ينص 

قيمتها  تتزايد  التي  الطبيعية  املوارد  من  وغريها  واملراعي،  املجتمعية،  والغابات  واألنهار،  الينابيع  مثل  املشرتكة  املياه 

رسيعاً. تزايداً 
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وتقدم اإلصالحات القانونية التي اعتُمدت يف عدد من البلدان أمثلة عىل الجهود املبذولة إلصالح الترشيعات يف هذه االتجاهات   

)انظر اإلطار 3-10(. فالترشيع املتعلق باألرايض يف أوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة وموزامبيق، عىل سبيل املثال، يعرتف بالحقوق العرفية 

ومينحها وضعاً قانونياً سواء أكانت أم مل تكن مسجلة رسمياً.

وتشري الخطوط التوجيهية إىل أن حامية حقوق الحيازة العرفية والخاصة بالشعوب األصلية يجب أن تكون متوازنة مع أحكام   

املساواة بني الجنسني )الفقرات 3 باء4- و5-3 و5-5 و10-1( واحرتام حقوق اإلنسان )الفقرات 2-2 و3-2 و3 باء4- و4-1 و4-8(. ففي 

الفلبني مثالً، يحمي قانون حقوق الشعوب األصلية لعام 1997 حقوق الشعوب األصلية ولكن فقط “يف إطار” دستور هذا البلد. ويُلزم 

القانون الدولة بضامن متتع الشعوب األصلية “عىل قدم املساواة بالقدر الكامل من حقوق اإلنسان والحريات دون تفرقة أو متييز” )القسم 

2(، ولكنه يشرتط عدم التمييز عىل أساس نوع الجنس وفقاً للصكوك الدولية لحقوق اإلنسان و الدستور )القسم 21(.

اإلطار 3-10
أمثلة عىل االعرتاف القانوين 
بالحقوق العرفية املتعلقة 
باألرايض 

رفيعة 	  قانونية  صكوك  جميعاً  وكولومبيا  وكوستاريكا  وبريو  القوميات  متعددة  بوليفيا  ودولة  وبنام  والربازيل  باراغواي  لدى 

املستوى )دساتري أو اتفاقات دولية( تعرتف بحقوق الشعوب األصلية يف األرايض، فضالً عن بعض األطر القانونية والتنظيمية 

الوطنية لتفعيل الصكوك الرفيعة املستوى؛

 يسمح قانون مجموعات األرايض املدمجة لعام 1974 يف بابوا غينيا الجديدة للمجموعات العرفية باالندماج يف كيان قانوين 	 

رسمي له الحق يف حيازة األرايض وإدارتها وعقد الصفقات بشأنها مع األجانب. ويحدد القانون رشوط االندماج وآليات تسوية 

املنازعات من خالل محاكم القرى، وأي قيود عىل بيع األرايض لألجانب؛

 يتضمن قانون األرايض يف كمبوديا لعام 2001 فصالً بشأن إصدار سندات ملكية األرايض الجامعية للشعوب األصلية. وتحدد 	 

اللوائح إجراءات حصول املجتمعات املحلية عىل سندات امللكية الجامعية؛

د عىل أساس االنتامء اإلثني أو الثقافة أو غري 	   ينص دستور كينيا عىل أن "مُتنح األرايض املجتمعية للمجتمعات املحلية التي تُحدَّ

ذلك من املصالح املشرتكة، وتكون ملكاً لها"، ويعرّف األرايض املجتمعية باعتبارها تشمل: "األرايض املسجلة قانونياً باسم ممثيل 

مجموعة وفقاً ألحكام أي قانون؛ أو األرايض املنقولة قانونياً ملجتمع محيل معنّي مبوجب أي عملية قانونية؛ أو األرايض التي أُعلن 

عنها أراض مجتمعية مبوجب مرسوم برملاين؛ أو األرايض التي متلكها مجتمعات محلية محددة أو تديرها أو تستخدمها مبوجب 

القانون باعتبارها غابات أو مراع أو أرضحة دينية مجتمعية؛ أو أرايض األجداد واألرايض التي تسكنها عادة مجتمعات تعتمد 

عىل القنص والقطف؛ أو األرايض املودعة يف ملكية حكومات املقاطعات قانونياً، ولكنها ال تشمل أي أرض عامة مودعة يف ملكية 

هذه الحكومات" )املادة 63(؛

 مبوجب قانون األرايض يف موزامبيق لعام 1997، ميكن الحصول عىل الحقوق املتعلقة باألرايض: )1( من خالل "شغلها من أفراد 	 

ومن مجتمعات محلية، وفقاً ملعايري ومامرسات عرفية ال تتعارض مع الدستور" )املادة 12)أ((؛ أو )2( من خالل "شغلها من 

أفراد من املواطنني ما فتئوا يستخدمون األرض بحسن نية ملدة ال تقل عن عرش سنوات" )املادة 12)ب((. وميكن إثبات شغل 

األرض بشهادة شفوية عىل حسن النية يديل بها الجريان )املادة 21(. ومبوجب قانون األرايض يف موزامبيق، "تشارك املجتمعات 

املحلية يف: إدارة املوارد الطبيعية؛ وتسوية النزاعات؛ وعملية إصدار سندات امللكية ... وتحديد وتعريف حدود األرض التي 

يشغلها املجتمع املحيل". وبغية مامرسة هذه االختصاصات، ينص قانون األرايض عىل أن "تتبع املجتمعات املحلية جملة معايري 

تشمل املعايري واملامرسات العرفية” )املادة 24(؛

... تنبع من القانون العريف 	   ينص قانون األرايض لعام 1999 يف جمهورية تنزانيا املتحدة عىل أن “حقوق شغل األرض عرفياً 

]و[تساوي يف وزنها وصحتها  وثيقة مكتوبة؛  أو  بشهادة  تكون مدعومة  أو ال  تكون  املوجودة سابقاً؛ وقد  األرايض  وحيازات 

الحقوق املمنوحة لشغل األرض” )املادة 4)3((.

.Ortega, 2004 :املصدر
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ووفقاً للفقرة 5-3 من الخطوط التوجيهية، ال ينبغي أن تعرتف القوانني الوطنية بحقوق الحيازة املرشوعة فحسب، بل ينبغي أن تحميها أيضاً. 

وتتطلب الحامية الفعالة جملة أمور منها:

 تحديد جميع فئات حقوق الحيازة املرشوعة بشكل واضح واإلعالن عنها )الفقرة 8-2(؛	 

 االعرتاف رسمياً بجميع حقوق الحيازة املرشوعة وتوفري الوثائق القانونية بشأن تلك الحقوق )الفقرات 8-2 و9-4 و10-1(؛	 

 ضامن تجهيز النظم اإلدارية يف الدولة مبا يلزم ملعالجة طلبات إضفاء الطابع الرسمي عىل جميع حقوق الحيازة املرشوعة؛	 

 حفظ سجالت بجميع حقوق الحيازة املرشوعة معاً يف نظام تسجيل واحد، أو يف عدة نظم يربط بينها إطار مشرتك )الفقرة 8-4(؛	 

 ضامن توافر هيئات تتيح سبل االنتصاف وإمكانية الوصول إليها لكفالة احرتام حقوق الحيازة )الفقرتان 4-9 و21-1(؛	 

 إتاحة فرص الوصول إىل العدالة ألصحاب جميع حقوق الحيازة املرشوعة الذين يعتقدون أن حقوق حيازتهم ال تحظى باالعرتاف )الفقرتان 	 

3-1-4 و7-3(؛

 حامية حقوق الحيازة املرشوعة من اإلخالء القرسي ومن نزع امللكية عىل نحو غري قانوين )الفقرات 3-1-2 و4-5 و9-5(؛	 

 ضامن احرتام الرشكات التجارية جميع حقوق الحيازة املرشوعة، والحرص عىل أال تشكل املعامالت الكربى بشأن حقوق الحيازة تهديداً 	 

لحقوق الحيازة املرشوعة )الفقرتان 3-2 و12-10(؛

 االعرتاف بحقوق الحيازة املرشوعة لالجئني والنازحني؛	 

 منح أصحاب حقوق الحيازة الحق يف تعويض مسبق عادل يف حال مصادرة حقوق الحيازة قرساً )الفقرة 1-16(.	 

إصالح نظام حقوق الحيازة: إعادة التوزيع وإعادة الحقوق  2-3-3

تقدم الخطوط التوجيهية أيضاً إرشادات بشأن وضع القوانني تتعلق بإصالح الحيازة عن طريق إعادة التوزيع وإعادة حقوق الحيازة 

إعادة  إجراء إصالحات عن طريق  الدول  تختار  أنه حني  التوجيهية عىل  الخطوط  تنص  املثال،  املايض. فعىل سبيل  التي صودرت يف 

التوزيع، ينبغي أن تحّدد أهداف برامج اإلصالح واملستفيدين املعنيني و"تضع سياسات وقوانني من خالل عمليات تشاركية من أجل 

تحقيق استدامة اإلصالحات" )الفقرة 15-5(. وينبغي أن تحرص برامج إعادة التوزيع "عىل أن تساعد السياسات والقوانني املستفيدين، 

سواء كانوا من املجتمعات املحلية، أو األرس، أو األفراد، عىل كسب مستوى عيش مالئم من األرايض، ومصايد األسامك، والغابات التي 

و"مراجعة  التوزيع"  إعادة  طريق  عن  اإلصالحات  يف  والنساء  للرجال  متساوية  معاملة  تضمن  "أن  أيضاً  وينبغي  عليها".  يحصلون 

السياسات التي قد تعيق تحقيق اآلثار املرجوة من هذه اإلصالحات، واستدامتها" )الفقرة 6-15(.

وينبغي أن تُراعى "سيادة القانون" يف إعادة توزيع األرايض، وأن يحصل األشخاص الذين يفقدون حقوق الحيازة بسبب اإلصالحات 

عن طريق إعادة التوزيع عىل "مبالغ معادلة لها من دون أي تأخري" )الفقرة 15-4(. وتدعو الخطوط التوجيهية أيضاً إىل عمليات إصالح 

الفقرتني  أيضاً  انظر  15-9؛  )الفقرة  الوطنية"  للقوانني  "إجراءات مالمئة وتعويض عادل وفقاً  للمساءلة، وإىل تطبيق  شفافة وخاضعة 

16-1 و3-16(.
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ويف ما يتعلق بإعادة حقوق الحيازة، تنص الخطوط التوجيهية عىل أن يحدد الترشيع الوطني عمليات واضحة وشفافة، وعىل إمكانية 

تقديم التعويض يف أحد شكلني ممكنني: فحيثام أمكن، ينبغي إعادة قطع األرض أو الحيازات األصلية إىل من فقدها؛ وحني يتعّذر ذلك، 

ينبغي للدول "توفري تعويض فوري وعادل" )الفقرة 14-2(. وميكن أن يكون التعويض نقداً أو "عيناً" من خالل تخصيص قطع أرض أو 

الخطوط  أحكام  تؤكد  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)4-14 )الفقرة  املترضرين"  لجميع  املنصفة  "املعاملة  تضمن  أن  وينبغي  بديلة،  حيازات 

التوجيهية بشأن إعادة التوزيع وإعادة الحيازة رضورة ترصف الدول متاشياً مع التزاماتها مبوجب القانون الوطني والقانون الدويل الساريني 

)الفقرتان 14-1 و4-15(.

وقد سن العديد من الدول، عىل مر السنني، ترشيعات تهدف إىل إعادة توزيع حقوق الحيازة أو إعادتها إىل أصحابها، وال سيام يف ما 

يتعلق باألرايض. ففي الفرتة املمتدة بني ثالثينات وسبعينات القرن املايض، أدت جهود إصالح األرايض، مثل برنامج املشاعات يف املكسيك 

)ejido programme(، إىل تحوالت يف أجزاء من ريف أمريكا الالتينية، رغم أن التنفيذ مل يرق إىل مستوى التوقعات. ويف اآلونة األخرية، 

سنت بلدان يف أمريكا الالتينية، مثل كولومبيا، ترشيعات بشأن إعادة األرايض، ووضعت الجمهوريات السوفيتية السابقة، مثل أذربيجان، 

ترشيعات لخصخصة مزارع الدولة واملزارع الجامعية السابقة، وتخصيص األرايض للمزارعني. ويف جنوب أفريقيا، اعتُمدت أحكام دستورية 

وترشيعات لتنفيذها من أجل إعادة األرايض إىل املزارعني السود الذين انتُزعت منهم أثناء فرتة الفصل العنرصي، ومن أجل إعادة توزيع 

األرايض عىل الفئات األفقر حاالً. غري أن برامج اإلصالح ال تقترص عىل األرايض. ففي نيوزيلندا مثالً، هدفت إعادة حقوق الصيد رسمياً إىل 

جرب الرضر الناتج عن إلغاء الحكومة معاهدة أُبرمت يف عام 1840 كانت تخصص لشعب املاوري حقوق الصيد يف مصايد األسامك املحلية 

)انظر اإلطار 11-3(.

اإلطار 3-11
إصالحات الحيازة يف أذربيجان 
وجنوب أفريقيا وكولومبيا 
ونيوزيلندا

يتيح قانون الضحايا وإعادة األرايض لعام 2011 يف كولومبيا األساس القانوين إلعادة األرايض يف إطار العملية الوطنية لتسهيل عودة 
كثري من األشخاص الذين ترشدوا خالل النزاع املسلح وتوطيد السالم من خالل العدالة االنتقالية. واستناداً إىل هذا الترشيع، أمرت 
محكمة عليا يف ميديلني، يف حكم صادر يف عام 2014، بإعادة األرايض إىل إمبريا كاتيو، وهي جامعة من السكان األصليني الذين رُشدوا 

بسبب النزاع املسلح.

البلد ملا بعد فرتة الفصل العنرصي عىل ثالثة "أركان" هي: إعادة األرايض،  ويف جنوب أفريقيا، اعتمد برنامج اإلصالح الزراعي يف 
وإعادة توزيع األرايض، وإصالح أمن الحيازة. ويسعى برنامج إعادة األرايض ملعالجة املظامل التاريخية التي عاىن منها األشخاص الذين 
انتُزعت منهم أراضيهم يف عهد الفصل العنرصي. وأنشأ قانون جنوب أفريقيا بشأن إعادة الحقوق املتعلقة باألرايض لعام 1994 لجنة 
معنية بإعادة الحقوق املتعلقة باألرايض للتحقيق يف األسس املوضوعية للمطالبات املتعلقة بإعادة األرايض، ومحكمة للبت يف تلك 
املطالبات. وعموماً، تأثر التقدم بتعقد اإلجراءات واألموال املتاحة. وقد ُمدد املوعد النهايئ لتقديم املطالبات إىل غاية عام 2019 

ليتسنى معالجة املطالبات املعلقة.
.2007 ,Hall و Ntsebeza :املصدر

 Summers, 2012; :املصدر
 Velásquez-Ruiz, 2015; and
 Tribunal Superior )Distrito
 Judicial de Antioquia(, Judgment
.No. 007, 23 September 2014
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الشفافية  3-3-3

الشفافية  باء8-(. وتنطبق   3 )الفقرة  التنفيذ  من مبادئ  أساسياً  باعتبارها مبدأً  التوجيهية  الخطوط  بارزة يف  الشفافية مبكانة  تحظى 

عىل قضايا متعددة، مبا يف ذلك شفافية السياسات والقوانني واإلجراءات وجميع املعامالت املتعلقة بحقوق الحيازة )الفقرات 3 باء8- 

و5-5 و12-3 و12-5(. وميكن أن يسهم سن ترشيعات تنص عىل الشفافية يف إدارة حقوق الحيازة ويف املعامالت املتعلقة بها يف دعم 

الجهود املبذولة للحد من السعي وراء الريع والفساد وسوء اإلدارة.

لها  يتعرض  التي  املخاطر  من  للحد  سعيهم  إطار  يف  يتوقعون،  الذين  األعامل  ملحامي  مفيدة  الترشيعات  هذه  تكون  أن  وميكن 

موكلوهم، أن تكون املعامالت واملفاوضات مع الجهات الفاعلة الحكومية شفافة. وقد تكون القوانني املتعلقة بالشفافية أساسية أيضاً 

ملنظامت الخدمات القانونية للصالح العام التي تعمل عىل حامية حقوق املجتمعات املحلية أو األفراد يف األرايض. وترد يف اإلطار 12-3 

أمثلة عىل الترشيعات املتعلقة بالشفافية.

أدى إىل حل مزارع الدولة واملزارع الجامعية السابقة عمالً بقانون إصالح األرايض لعام 1996  واستهلت أذربيجان إصالحاً زراعياً 
بعدل  أُجريت  العملية  أن  الربنامج  إطار  يف  أراض  تلقت  التي  األرس  وذكرت  العملية.  هذه  لترسيع  الصادرة  الرئاسية  وباملراسيم 

وأسفرت حتى اآلن عن زيادة كبرية يف اإلنتاجية الزراعية.

وخولت معاهدة وايتانغي املربمة بني ممثيل شعب املاوري والتاج يف عام 1840 أفراد شعب املاوري الحق يف االحتفاظ "مبلكية 
تُنتهك مبرور  ما فتئت  الحقوق  املمتلكات"، غري أن هذه  الخاصة بهم وغريها من  ... ملصايد األسامك  تامة ودون عوائق  حرصية 
الوقت. وبغية إيجاد حل لهذا االنتهاك، ينص قانون عام 1992 بشأن تسوية )املطالبات املتعلقة مبصايد األسامك( يف إطار معاهدة 
وايتانغي عىل تسوية نهائية ملطالبات شعب املاوري يف ما يتعلق بالصيد التجاري الناشئة عن حقوق قامئة عىل القانون العام )مبا يف 
ذلك القانون العريف وسندات ملكية السكان األصليني( ومعاهدة وايتانغي وقوانني أخرى. وينص القانون عىل دفع 150 مليون دوالر 
نيوزيلندي للجنة معاهدة وايتانغي ملصايد األسامك تعويضاً عىل ضياع فرص مزاولة أنشطة معينة للصيد التجاري الصغري النطاق، 

تُستخدم للنهوض بأفراد شعب املاوري وإرشاكهم يف قطاع الصيد يف نيوزيلندا.

املصدر: Fock ,Dudwick و 
.2007 ,Sedik

املصدر: حكومة نيوزيلندا ، 2008.

سّنت بعض البلدان ترشيعات تزيد الشفافية يف جوانب محددة من حوكمة الحيازة. ففي ليربيا مثالً، يشرتط قانون عام 2009 بشأن 
مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية يف ليربيا الكشف العلني عن العقود املربمة بني املستثمرين والدولة يف قطاعي 
التعدين والنفط، وكذلك يف قطاعي األعامل التجارية الزراعية والغابات )املادتان 5-3 و5-4(. وتتضمن لوائح مصايد األسامك لعام 
2010 يف ليربيا أيضاً تدابري تزيد من شفافية اتخاذ القرارات اإلدارية. وتنص اللوائح عىل أن السلطات ملزمة، يف حال رفض طلبات 

الرتخيص، بتقديم تفاصيل عن أسباب رفض الطلب، وبالسامح ملقدم الطلب بتقديم طلب منقح )املادة 20)3((.

ويف فرنسا، يحق ألي شخص االطالع عىل خرائط تسجيل األرايض، وفقاً للامدة 2 من القانون 78-753 لعام 1978، بصيغته املعدلة 
يف عام 2009. ويتناول هذا الحكم حرية الحصول عىل الوثائق اإلدارية، ويلزم الهيئات اإلدارية بتقديم هذه الوثائق إىل أي شخص 
يطلبها، إال يف حاالت استثنائية )عندما يتعلق األمر باألمن القومي، مثالً(. وعالوة عىل ذلك، ينص القانون رقم 2012-1460 املؤرخ 27 

ديسمرب/كانون األول 2012 عىل أن تنرش عىل اإلنرتنت جميع مشاريع القرارات العامة )مثل املراسيم( التي تؤثر يف البيئة.

اإلطار 12-3
الترشيعات املتعلقة 
بالشفافية يف فرنسا 

والكامريون وليربيا

املصدر: وزارة البيئة والتنمية 

املستدامة والطاقة، دون تاريخ
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التشاور واملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية  4-3-3

تتضمن الخطوط التوجيهية أحكاماً متعددة تدعو إىل التشاور مع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة، وتنص يف ما يتعلق بالشعوب 

األصلية عىل موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية يف حاالت تخصيص حقوق الحيازة للسكان وإجراء معامالت بشأنها مع املستثمرين.

وتُعّرف الخطوط التوجيهية التشاور كاآليت: "العمل مع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة الذين ميكن أن يتأثروا بالقرارات والتامس 

دعمهم، قبل اتخاذ القرارات، واالستجابة ملساهامتهم، مع مراعاة اختالالت القوة القامئة بني األطراف املختلفة وضامن املشاركة النشطة 

والحرة والفعالة واملجدية واملستنرية لألفراد واملجموعات، يف عمليات صنع القرار ذات الصلة" )الفقرة 3 باء6-(.

وعندما يتعلق األمر بالشعوب األصلية، تنص الخطوط التوجيهية عىل "أن تعقد الدول واألطراف األخرى مشاورات بنية حسنة مع 

الشعوب األصلية قبل إطالق أي مرشوع، أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابري ترشيعية أو إدارية تؤثر عىل املوارد التي متلك املجتمعات 

التمثيلية  مؤسساتها  عرب  األصلية  الشعوب  مع  واملجدي  الفعال  التشاور  عىل  املشاريع  هذه  تقوم  أن  وينبغي  فيها.  الحقوق  املحلية 

للحصول عىل موافقتها الحرة، واملسبقة، واملستنرية، حسب ما ينّص عليه إعالن األمم املتحدة الخاص بالشعوب األصلية، ومع إيالء 

االعتبار الواجب ملواقف ومفاهيم كل دولة" )الفقرة 9-9(.

ويف ما يتصل باالستثامرات املقرتحة، عىل سبيل املثال، تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل ضامن متايش االستثامرات مع مبدأي 

التشاور واملشاركة )الفقرتان 12-5 و12-9(. وعندما تؤثر االستثامرات املقرتحة عىل الشعوب األصلية، ينبغي أن تهدف املشاورات إىل 

الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية )الفقرتان 9-9 و12-7(. وبغية تفعيل هذه اإلرشادات، ينبغي أن يدرج واضعو القوانني 

أحكاماً يف قوانني الحيازة تقتيض من الدولة استشارة السكان املتأثرين )مبن فيهم مثالً النساء والشباب وأصحاب حقوق القنص والصيد( 

قبل تخصيص حقوق حيازة األرايض أو مصايد األسامك أو الغابات ملؤسسات االستثامر أو مشاريع الهياكل األساسية أو جهود الحفاظ 

عليها.

وقد وقعت إندونيسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وغانا والكامريون وليربيا اتفاقات رشاكة طوعية مع االتحاد 
األورويب. وتنظم هذه االتفاقات تصدير األخشاب إىل االتحاد األورويب. وتشمل أحكاماً تتناول "نظاماً لضامن املرشوعية" يعمل عىل 
اتفاقات  وتشمل  فحسب.  القانونية  األخشاب  تصدير  لها، وضامن  والرتخيص  ورصدها  قانوين  نحو  املنتَجة عىل  األخشاب  تحديد 
الرشاكة الطوعية يف كثري من األحيان التحقق من العمليات الحرجية، فضالً عن مراقبة نقل األخشاب وتجهيزها خالل انتقالها من 
الغابات،  الرقابية عىل قطاع  الضوابط  الشفافية وفرض  وباعتامد  التصدير.  نقطة  غاية  إىل  من فرتة قطعها  انطالقاً  إىل آخر،  مالك 
تهدف هذه االتفاقات إىل الحد من قطع األشجار غري القانوين. وتتضمن هذه االتفاقات أيضاً أحكاماً بشأن حصول عامة الناس عىل 
املعلومات، مبا فيها التقرير السنوي الذي تضعه الهيئة التي أنشأتها األطراف لتنفيذ االتفاق، ونصوص جميع القوانني والتعديالت 
املنطبقة عىل قطاع الغابات، وتفاصيل عن امتيازات استغالل الغابات )مثل املادة 21 وامللحق السابع من اتفاق الرشاكة الطوعي 

بني االتحاد األورويب والكامريون(.

Ozinga و Bollen :املصدر 

, 2013 واتفاق الرشاكة الطوعية بني 

الكامريون واالتحاد األورويب )انظر 

.)EU FLEGT Web site, 2014
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ومفهوم املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ذو طابع متصل ال منفصل، وميكن أن يكون للشعوب األصلية الحق يف رفض مرشوع. 

وميكن أن يشكل إجراء عمليات من قبيل السعي للحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية مامرسة فضىل ميكن أن يكون من املفيد 

اتباعها يف جميع املشاورات املجتمعية. وميكن أن تنطوي العملية عىل مفاوضات بني املجتمعات املحلية واألجانب تفيض إىل اتفاقات 

متبادلة )انظر الفاو، 2013هـ(.

وتبني التجربة أن تنفيذ رَشطي التشاور أو املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية قد ال يرقى إىل التوقعات يف السياقات التي تتميز بوجود 	 

مجموعات الضغط التي تروم مصالح ذاتية وبتفاوت يف القوة. وميكن أن تساعد الترشيعات عىل معالجة هذه القضايا، وذلك مثالً 

من خالل آليات تكفل إجراء مشاورات:

 تشاركية وتضم أغلبية كبرية )ال تقل مثالً عن 70 يف املائة( من السكان املقيمني يف املجتمع املحيل؛	 

 باللغة املحلية وتسمح لجميع أفراد املجتمع املحيل بطرح جميع األسئلة التي يودون طرحها؛	 

 تشمل عرضاً كامال بشأن االستثامر أو املرشوع املقرر، واألرباح املالية املتوقعة، واملزايا التي ُستدفع أو تتاح للمجتمع املحيل مقابل 	 

استخدام األرايض ومصايد األسامك والغابات املحلية؛

 تتيح للمجتمعات املحلية فرصة حقيقية لرفض املرشوع املقرتح؛	 

ل نتائجها وتفيض إىل اتفاق ملزم بني الشعوب األصلية أو املجتمعات املحلية واملستثمر والحكومة 	   موثقة حسب األصول، وتُسجَّ

املعنية، عند االقتضاء )الفاو، 2013هـ(.

وبغية ضامن إجراء املشاورات املجتمعية عىل النحو السليم وتحقيق موافقة حرة ومسبقة ومستنرية حقيقية، ميكن أن يدرج واضعو 

القوانني أيضاً أحكاماً قانونية يف الترشيعات ذات الصلة تنطوي عىل ما ييل:

آلية تظلم 	  بإنشاء  التي تسعى للحصول عىل األرايض ومصايد األسامك والغابات  الحكومية  الوكاالت  أو  إلزام األطراف املستثمرة   

مستقلة ميكن أن يثري أمامها أصحاب املصلحة ما ينشأ لديهم من مخاوف طيلة املدة الزمنية لتنفيذ املرشوع؛

 وضع إجراءات لتسوية النزاعات تتيح إمكانية الوصول إىل وسيط مستقل وسبل انتصاف مناسبة، مبا يف ذلك إعادة حقوق الحيازة 	 

ودفع التعويضات )انظر الفاو، 2013هـ(؛

 وإبطال أي خطة استثامر أو عقد مربم بني املجتمع املحيل واملستثمر ُوقّع بسوء نية وبدون تشاور سليم عىل النحو الذي يقتضيه 	 

القانون.

وترد يف اإلطار 3-13 أمثلة عىل الترشيعات التي تتناول مسألتي التشاور و/أو املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف إكوادور والفلبني 

وموزامبيق.

يعرتف دستور جمهورية الفلبني وقانون حقوق الشعوب األصلية لعام 1997 بحق الشعوب األصلية يف تقرير املصري )القسم 13 من 
القانون(، ويحميان حقوقها يف “أرايض أجدادها” ويف أراضيها ومواردها الطبيعية )القسم 7 من القانون(. ويعرتف قانون حقوق 
الشعوب األصلية بحق هذه الشعوب يف املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف ما يتعلق بجميع مشاريع التنمية املقرتحة )القسامن 
لقوانينهم  ]الشعب األصيل[ وفقاً  القانون املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية باعتبارها "توافق آراء جميع أفراد  7 و59(. ويُعرّف 
ومامرساتهم العرفية بدون أي تالعب أو تدخل أو إكراه خارجي، يُتوصل إليه بعد الكشف التام عن الغرض من النشاط ونطاقه، يف 

إطار لغة وعملية مفهومتني للمجتمع املحيل" )املادة 3)ز((.

اإلطار 13-3
التشاور واملوافقة الحرة 

واملسبقة واملستنرية 
يف إكوادور والفلبني 

وموزامبيق



الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون50

تقييامت األثر البيئي واالجتامعي  5-3-3

بالحيازة  املتعلقة  االمتيازات  بشأن  املقرتحة  املشاريع  لجميع  واالجتامعي  البيئي  لألثر  تقييامت  بإجراء  التوجيهية  الخطوط  تويص 

الحيازة، مبا فيها عمليات رشاء واتفاقات رشاكة،  النطاق يف مجال حقوق  تتعلق االستثامرات مبعامالت واسعة  واالستثامر فيها: حني 

لآلثار اإليجابية والسلبية املحتملة  الدول إىل اعتامد أحكام تتيح ألطراف مختلفني إجراء تقييامت مستقلة مسبقة  ينبغي أن تسعى 

التي قد تفيض إليها هذه االستثامرات عىل حقوق الحيازة، واألمن الغذايئ، والتحقيق التدريجي للحق يف الغذاء الكايف، وسبل املعيشة، 

والبيئة )الفقرة 10-12(.

وباإلضافة إىل ذلك، تنص الخطوط التوجيهية عىل أن “الجهات الفاعلة غري الحكومية، مبا يف ذلك الرشكات التجارية، ... ينبغي أن 

تعتمد نظامً مالمئة إلدارة املخاطر من أجل الحّد من اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة ومعالجتها” )الفقرة 

.)2-3

وميكن أن يدرج واضعو القوانني، الذي يسعون لتوفري الحامية من اآلثار السلبية التي قد تنتج يف املستقبل عن املشاريع االستثامرية، 

رشوطاً قانونية واضحة لتقييامت األثر البيئي واالجتامعي يف الترشيعات الوطنية ذات الصلة. وميكن أن تنطوي هذه الترشيعات عىل ما 

ييل: تنظيم عملية

ويف موزامبيق، ميكن للمستثمرين الحصول عىل الحقوق املتعلقة باألرايض من السلطات الحكومية. وقبل منح هذه الحقوق، يجب 
عىل املستثمرين التشاور مع املجتمعات املحلية “بغرض التأكد من أن املنطقة غري مملوكة ألحد وال يشغلها أحد” )القسم 13-3 من 
قانون األرايض(. أما إذا مل تكن األرض “شاغرة”، فيجب االضطالع بعملية مشرتكة “تشارك فيها دائرة السجل العقاري ومدير املقاطعة 
أو من ينوب عنه واملجتمعات املحلية”. ويجب أن تكون املحصلة “مكتوبة وموقعة من ممثلني عن املجتمع املحيل ال يقل عددهم 
عن ثالثة وال يزيد عىل تسعة، فضالً عن مالك األرايض املجاورة أو األشخاص الذين يشغلونها” )لوائح قانون األرايض، القسم 2-27(. 
أراضيها ومواردها  استخدام  مقابل  أو مدفوعات  مزايا  للحصول عىل  للتفاوض  املحلية  للمجتمعات  املشاورات فرصة  وتتيح هذه 
الطبيعية. وعند إنهاء املشاورات، يُعّد مدير املقاطعة بياناً يحدد “الرشوط التي تنظم الرشاكة بني مقدم الطلب وأصحاب الحقوق 

املتعلقة باستخدام األرايض واملزايا املكتسبة من شغل األرض” )لوائح قانون األرايض، الفقرة 3-27(.

قبل  استشارتها  يف  الحق  ومينحها  أراضيها  يف  األصلية  الشعوب  بحق   ))7-4(  57 )املادة   2008 عام  دستور  يعرتف  إكوادور،  ويف 
اتخاذ أي تدبري ترشيعي من شأنه أن يؤثر عىل أي من حقوقها الجامعية. وينص الدستور عىل أن “تحظى الجامعات واملجتمعات 
والشعوب واألمم األصلية باالعرتاف، وتُكفل لها، وفقاً للدستور واالتفاقات واالتفاقيات واإلعالنات املتعلقة بحقوق اإلنسان وغريها 
من الصكوك الدولية، الحقوق الجامعية التالية: ... االحتفاظ مبلكية أراضيها املجتمعية غري القابلة للترصف واملحصنة من املصادرة 
وغري القابلة للتجزئة، دون أن يرسي عليها قانون التقادم ... واالحتفاظ مبلكية أرايض وأقاليم أجدادها والحصول عىل هذه األرايض 
مجاناً؛ واملشاركة يف استخدام املوارد الطبيعية املتجددة املوجودة يف أراضيها واالنتفاع بها وإدارتها وحفظها؛ ]و[الحق يف التشاور 
الحر واملسبق واملستنري، يف غضون فرتة زمنية معقولة، بشأن خطط وبرامج التنقيب عن املوارد غري املتجددة املوجودة يف أراضيها 
وإنتاجها وتسويقها، وال سيام الخطط والربامج التي قد ترتتب عليها آثار بيئية أو ثقافية؛ واملشاركة يف األرباح التي تجنى من هذه 
تجريها  أن  يتعني  التي  املشاورات  تكون  أن  ويجب  والبيئية.  والثقافية  االجتامعية  أرضارها  عن  تعويض  عىل  والحصول  املشاريع 
السلطات املختصة إلزامية ويف الوقت املناسب. وإذا مل يوافق املجتمع املحيل املشمول باملشاورات، تُتخذ اإلجراءات املنصوص عليها 

يف الدستور والقانون”.
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املصادرة والتعويض  6-3-3

املصادرة هي الفعل الذي تحصل مبوجبه الوكاالت الحكومية عىل حقوق الحيازة ألغراض عامة دون موافقة إرادية من أصحاب حقوق 

الحيازة املعنيني. وغالباً ما تكون القدرة عىل مصادرة حقوق الحيازة رضورية لتحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية وحامية البيئة 

واملطارات؛  واملوانئ  الحديدية  والسكك  الطرق  بناء  أجل  من  األرايض  إىل  حاجة  هناك  تكون  قد  املثال،  سبيل  فعىل  الطبيعية. 

واملستشفيات واملدارس؛ ومرافق الكهرباء واملياه والرصف الصحي؛ واإلصالح عن طريق إعادة التوزيع، مثلام تنص عليه يف الخطوط 

التوجيهية  بيئياً. وتقدم الخطوط  الهشة  املائية واملناطق  الفيضانات وحامية املجاري  التوجيهية )القسم 15(؛ ومن أجل الحامية من 

إرشادات مفصلة بشأن املصادرة والتعويض، تشمل قضايا كاآليت:

 رشوط تحقيق الغرض العام؛	 

 التقييم العادل والتعويض الرسيع؛	 

 الشفافية واملشاركة يف عمليات املصادرة؛	 

 خيارات الطعن واملراجعة القضائية؛	 

 االمتثال لقانون حقوق اإلنسان.	 

 هذه التقييامت وطرائقها وتوقيتها ونتائجها، باشرتاط إجرائها يف مرحلة مبكرة من أي مرشوع استثامري؛ ومراعاة الخيارات البديلة 

والخطط التي ميكن أن تحد من املخاطر واآلثار السلبية؛ والنص عىل أحكام تتعلق بالشفافية ومشاركة أصحاب املصلحة يف العملية 

.)Cotula, 2014a(

وبغية ضامن استقاللية تقييامت األثر – أي عدم تأثرها بالطرف الذي يغطي تكاليفها – ميكن أن يشرتط الترشيع عىل املستثمرين 

وضع األموال الالزمة إلجراء التقييامت يف حساب يدبَّر تدبرياً مستقالً، وينص عىل أن تتوىل لجنة محايدة تضم أصحاب املصلحة املعنيني 

استقدام علامء االجتامع الذين يجرون التقييامت واإلرشاف عليهم. وأخرياً، ميكن أن ينص الترشيع عىل نرش نتائج أي تقييم لألثر البيئي 

واالجتامعي عىل نطاق واسع يف شكل يسهل عىل السكان املحليني فهمه، مبا يف ذلك يف اللغات املحلية واإلقليمية العامية، وبثها يف اإلذاعة 

ومختلف األشكال األخرى من وسائط اإلعالم غري املكتوبة.

وقد اعتمدت بلدان مثل غينيا-بيساو والهند ترشيعات تنص عىل إجراء تقييامت األثر االجتامعي والبيئي )انظر اإلطار 14-3(.

يقر القانون رقم 2010/10 بشأن الئحة تقييم األثر البيئي يف غينيا-بيساو الئحة تقييم األثر البيئي، ويحدد اإلطار القانوين واإلجراءات 
التنظيمية التي ينبغي استيفاؤها عن طريق البحوث وتقييامت األثر البيئي واالجتامعي، فضالً عن الرشوط التي ينبغي استيفاؤها 

للحصول عىل رخص استخدام املوارد الطبيعية.

ويف الهند، ينص قانون عام 2013 املتعلق بالحق يف التعويض العادل والشفافية يف حيازة األرض وإعادة التأهيل وإعادة التوطني، عىل 
إجراء تقييم لألثر االجتامعي قبل أن يتسنى لهيئة حكومية حيازة األرض ألغراض عامة. ويجب عىل الوكاالت الحكومية أن تستشري 

الحكومة املحلية املناسبة. وينص القانون أيضاً عىل توفري املعلومات العامة باللغات املحلية.

اإلطار 14-3
الترشيع الوطني الذي ينص عىل 
إجراء تقييامت األثر االجتامعي 

والبيئي يف غينيا-بيساو والهند
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ذات  التوجيهية  الخطوط  أحكام  عىل  أمثلة   15-3 اإلطار  يف  وترد 

األهمية لعملية وضع القوانني.

وميكن أن يؤدي ترشيع واضح وجيد الصياغة بشأن املصادرة إىل 

منح  وضامن  اإللزامية،  الحيازة  بدعاوى  املتعلقة  النزاعات  من  الحد 

أصحاب املصلحة املترضرين وضعاً جيداً أو أفضل مام كانوا عليه قبل 

املصادرة. وميكن أن يساعد واضعو القوانني يف سن املقرتحات الواردة 

الفاو،  )انظر  ييل  ما  يشمل  ترشيع  بصياغة  التوجيهية  الخطوط  يف 

2009أ(:

 يحدد بوضوح األغراض العامة التي تجيز حصول الحكومة ألجلها عىل حقوق الحيازة عىل أساس إلزامي.	 

 يحدد إجراءات عادلة وشفافة للحصول عىل حقوق الحيازة ولتقديم تعويضات عادلة.	 

 يضع آليات لضامن استعادة سبل العيش أو تعزيزها، األمر الذي قد ينطوي بالفعل عىل عدم االقتصار عىل دفع التعويضات، ألن 	 

آثار املصادرة ميكن أن تتجاوز القيمة الضائعة لألصل املشمول بها.

 يضع تدابري لضامن إمكانية تعبري أصحاب املصلحة املترضرين عن رأيهم يف جميع مراحل العملية، مبا يف ذلك خالل مرحلة التخطيط. 	 

وستساعد مشاركة أصحاب املصلحة الوكالة الحائزة يف املراعاة التامة للشواغل الثقافية واالجتامعية والبيئية للمجتمعات املحلية، 

وتحديد التدابري الالزمة ملنع جوانب املرشوع السلبية أو التخفيف منها.

 ينص عىل توجيه إشعار مسبق مبرشوع مرتقب إىل جميع األشخاص الذين يُحتمل تأثرهم به. وبغية ضامن اطالع جميع األشخاص 	 

املتأثرين عىل املرشوع، ينبغي نرش اإلشعار عىل أوسع نطاق ممكن. وينبغي نرش املعلومات عن طريق املنشورات الشعبية، والربامج 

اإلذاعية والتلفزيونية. وينبغي أن تكون املعلومات مفهومة: فاإلشعار القانوين ليس إشعاراً حقيقياً إذا مل يستطع الناس فهم مضمونه. 

وينبغي تقديم املعلومات باللغات املحلية، كتابياً وشفوياً يف املناطق التي ترتفع فيها معدالت األمية.

 ينص عىل أن تكون جلسات االستامع العلنية إلزامية وميكن أن يطعن خاللها أصحاب املصلحة املترضرون يف جوانب املرشوع املقرر 	 

ويطالبوا مبساءلة املخططني واملسؤولني الحكوميني أمام املرؤوسني. وينبغي عقد جلسات االستامع العلنية يف أوقات وأماكن تناسب 

الرجال والنساء، وينبغي إجراؤها باللغة املحلية.

 يقتيض منح التعويضات عىل حقوق الحيازة املرشوعة املسجلة وغري املسجلة. أما املجتمعات املحلية التي لها حقوق مرشوعة قامئة 	 

عىل العرف أو عىل نظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية، فال ينبغي تعويضها عن األرايض والتحسينات التي تُدخل عليها فحسب، 

بل أيضاً عىل تكاليف تعويض جميع املوارد املأخوذة من األرض التي تعتمد عليها يف معيشتها اليومية.

 مينح جميع أصحاب املصلحة الحق يف الطعن يف قرارات املصادرة. وينبغي أن يضمن الترشيع أن تكون إجراءات الطعن مفهومة 	 

وبسيطة، وتقرتن بالحق يف الطعن برسعة وبدون قيود أمام هيئة مستقلة، ضمن جملة أمور منها  تأخر املدفوعات بدون سبب 

وجيه. وينبغي أن ينص الترشيع عىل أن تبت املحكمة أو هيئة املراجعة يف األمور بتاً علنياً وشفافاً، وأن تكون اإلجراءات منخفضة 

التكلفة أو مجاناً للمطالبني املعوزين.

أو مصايد  األرض،  الحقوق يف  تكون  املصادرة سوى حني  إىل  تلجأ  أن  للدول  ينبغي  ال 
مفهوم  بوضوح  تحّدد  أن  للدول  وينبغي  عامة.  مطلوبة ألغراض  الغابات  أو  األسامك، 

األغراض العامة يف القانون إلتاحة املراجعة القضائية )الفقرة 1-16(.

سيام  وال  املرشوعة،  الحيازة  حقوق  أصحاب  جميع  تحرتم  أن   ... للدول[  ]ينبغي 
املجموعات الضعيفة واملهّمشة، من خالل الحصول عىل الحد األدىن الرضوري من هذه 
املوارد، وأن توفّر التعويضات العادلة عىل وجه الرسعة وفقاً للقوانني الوطنية )الفقرة 

.)1-16

إذا اعترُبت عمليات اإلخالء مربَّرة لغرض عام نتيجة مصادرة األرايض ومصايد األسامك 
مع  يتامىش  مبا  املترّضرين  جميع  تعامل  وأن  الدول،  بها  تقوم  أن  ينبغي  والغابات، 

التزاماتها املتصلة باحرتام حقوق اإلنسان وصونها وتحقيقها )الفقرة 7-16(.

اإلطار 15-3
أحكام مختارة من الخطوط التوجيهية 
بشأن املصادرة والتعويض
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وتقدم املعايري الدولية إرشادات بشأن املجموعة الواسعة من األصول التي ينبغي التعويض عنها يف إطار عمليات املصادرة، مبا يف ذلك 
األصول اململوكة مبوجب نظم الحيازة العرفية )انظر اإلطار 16-3(.

وتتيح الترشيعات الوطنية املعتمدة يف بعض البلدان أيضاً مؤرشات توجه واضعي القوانني إىل السبل التي متّكنهم من تنظيم عمليات 

املصادرة )اإلطار 17-3(.

اإلطار 16-3
التعويض عىل حقوق الحيازة 

العرفية

اآلسيوي  التنمية  مرصف  أعده  الذي   )1998( السليمة  للمامرسات  دليل  وهو  التوطني:  بإعادة  املتعلق  الدليل  موجز  يحدد 
الخسارات التالية التي يلزم التعويض عنها:

 الدخل املتأيت من األجور؛	 
 الدخل املتأيت من األعامل التجارية املتأثرة؛	 
 الدخل املتأيت من األشجار أو املحاصيل املعمرة؛	 
 الدخل املتأيت من املنتجات الحرجية؛	 
 الدخل املتأيت من برك األسامك وأماكن الصيد؛	 
 الدخل املتأيت من املراعي؛	 
 أسباب املعيشة املتأتية من أي من هذه املوارد؛	 
 املدارس واملراكز املجتمعية واألسواق واملراكز الصحية؛	 
 األرضحة واملواقع الدينية وأماكن العبادة واألرايض 	 

املقدسة؛

 املقابر وغريها من املدافن؛	 
 الوصول إىل األغذية واألدوية واملوارد الطبيعية املأخوذة 	 

من األرايض املصاَدرة.

 األرايض الزراعية؛	 
 البقع السكنية )اململوكة أو املشغولة(؛	 
 مقرات الرشكات )اململوكة أو املشغولة(؛	 
 الوصول إىل األرايض الحرجية؛	 
 حقوق االستخدام التقليدية؛	 
 األرايض املجتمعية أو املراعي؛	 
 الوصول إىل برك األسامك وأماكن الصيد؛	 
 املنازل أو الوحدات السكنية وغري ذلك من الهياكل 	 

املادية؛

 الهياكل املستخدمة يف النشاط التجاري/الصناعي؛	 
 الطرد من املقرات التجارية املستأجرة أو املشغولة؛	 
 الدخل املتأيت من املحاصيل القامئة؛	 
 الدخل املتأيت من اإليجار أو املزارعة؛	 

ينظم قانون عام 2013 املتعلق بالحق يف التعويض العادل والشفافية يف حيازة األرض وإعادة التأهيل وإعادة التوطني يف الهند حيازة 
األرايض، مبا يف ذلك يف سياق مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، وينص عىل تقديم التعويض لألشخاص املترضرين وإعادة 
تأهيلهم وإعادة توطينهم. ومن أهم جوانب القانون الطبيعة الشفافة والتشاركية التي تتسم بها هذه العملية. فيُشرتط الحصول 
عىل موافقة ما ال يقل عن 80 يف املائة من “األرس املترضرة” التي تؤخذ أراضيها لتنفيذ مشاريع خاصة، و70 يف املائة من هذه األرس 
عندما يتعلق األمر مبشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص )القسم 2(. ويجب إجراء عملية الحصول عىل املوافقة مبوازاة إجراء 
تقييم لألثر االجتامعي، بالتشاور مع البلديات املحلية )القسم 4(. ويجب عقد جلسة استامع علنية )القسم 5(، ويجب إتاحة تقييم 
األثر االجتامعي لعامة الناس )القسم 6(. ويجب أن يتناول التقييم قضايا من قبيل ما ييل: هل ُدرست مسألة تنفيذ عمليات حيازة 
األرايض يف أماكن أخرى، واستُنتج أنها ليست مجدية، وما هو األثر الذي ميكن أن يرتتب عليها يف سبل معيشة املجتمعات املحلية. 

ويتضمن القانون أيضاً أحكاما تفصيلية تحدد كيفية حساب التعويضات )األقسام 26-30 والجدول 1(.

http://www.prsindia. )انظر  القانون  هذا  لتعديل  قانون  مرشوع  الريفية  التنمية  وزارة  نرشت   ،2015 فرباير/شباط   24 ويف 
org/billtrack/the-right-to-fair-compensation-and-transparency-in-land-acquisition-rehabilitation-and-

.)/3649-resettlement-amendment-bill-2015

اإلطار 17-3
الترشيع املتعلق باملصادرة 

يف الهند
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 تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل أن تعرتف بحقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض  3

بحامية القانون وأن تحرتمها. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تكفل الترشيعات الوطنية ما ييل:

االعرتاف مبجموع حقوق الحيازة املرشوعة داخل البلد وحاميتها؛	 

املساواة بني حقوق الحيازة املرشوعة وحقوق الحيازة املوثقة “الرسمية” يف الوزن واملكانة؛	 

إرساء عمليات إدارية بسيطة وواضحة وفعالة ومحلية يسهل عىل املجتمعات الريفية استخدامها للمطالبة 	 

بحقوق حيازتها والدفاع عنها؛

حامية حقوق املرأة يف الحيازة حامية رصيحة والنص عىل حق املرأة يف الحصول عىل حقوق الحيازة؛	 

 عندما تكون الحيازة متقاَسمة أو مشرتكة، ينبغي منح حقوق الحيازة الرسمية لجميع أفراد املجتمع املحيل 	 

باعتبارهم مجموعة متامسكة؛

حامية املناطق املشاعة وحقوق املرور العرفية وغريها من حقوق استخدام املوارد املشرتكة وحقوق الوصول 	 

حامية رصيحة؛

تحقيق التوازن بني حامية حقوق الحيازة العرفية والخاصة بالشعوب األصلية وأحكام املساواة بني الجنسني 	 

واحرتام حقوق اإلنسان.

 حني تختار الدول إجراء إصالحات عن طريق إعادة التوزيع، ينبغي أن تنشئ الترشيعات الوطنية آليات لتمكني  3

املستفيدين من كسب مستوى معييش مناسب من األرايض ومصايد األسامك والغابات التي يحصلون عليها.

 ميكن أن تسهم الترشيعات التي تنص عىل الشفافية يف إدارة حقوق الحيازة يف دعم الجهود املبذولة للحد من السعي  3

وراء الريع والفساد وسوء اإلدارة. وتؤثر معايري الشفافية الفعالة يف جميع جوانب إدارة األرايض، مبا يف ذلك الكشف 

السليم عن عقود الحيازة.

 تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل ضامن متايش االستثامرات مع مبدأي التشاور واملشاركة، فضالً عن موافقة الشعوب  3

األصلية موافقة حرة ومسبقة ومستنرية. وينبغي أن ينص الترشيع عىل استشارة جميع السكان املتأثرين قبل أن 

تخصص الدولة حقوق الحيازة ملؤسسات االستثامر أو مشاريع الهياكل األساسية أو جهود الحفاظ عليها. وينبغي أن 

تتضمن هذه العملية آليات تكفل إجراء مشاورات:

تشاركية وتضم أغلبية كبرية من السكان املقيمني يف املجتمع املحيل؛	 

باللغة املحلية وتسمح لجميع أفراد املجتمع املحيل بطرح جميع األسئلة التي يودون طرحها؛	 

تشمل الكشف عن جميع املعلومات ذات الصلة بشأن االستثامر أو املرشوع املقرر؛	 

تتيح للمجتمعات املحلية فرصة حقيقية لرفض املرشوع املقرتح؛	 

موثقة حسب األصول، وتُسجل نتائجها وتفيض إىل اتفاق ملزم بني الشعوب األصلية أو املجتمعات املحلية واملستثمر 	 

والحكومة املعنية، عند االقتضاء.

التوصيات الرئيسية 3-3
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 ينبغي أن تتضمن الترشيعات أيضاً رشوطاً قانونية واضحة ومحددة إلجراء تقييامت األثر البيئي واالجتامعي، وأن تنص  3

عىل نرش النتائج عىل نطاق واسع يف شكل يسهل عىل السكان املحليني فهمه.

ميكن أن يؤدي ترشيع واضح وجيد الصياغة بشأن املصادرة إىل الحد من النزاعات املتعلقة بالحيازة اإللزامية، وضامن  3

منح أصحاب املصلحة املترضرين وضعاً جيداً أو أفضل مام كانوا عليه قبل املصادرة. وميكن أن يساعد واضعو القوانني 

يف سن املقرتحات الواردة يف الخطوط التوجيهية بصياغة ترشيع يشمل ما ييل:

 يحدد بوضوح األغراض العامة التي تجيز حصول الحكومة ألجلها عىل حقوق الحيازة عىل أساس إلزامي؛	 

يحدد إجراءات عادلة وشفافة للحصول عىل حقوق الحيازة ولتقديم تعويضات عادلة؛	 

يضع تدابري لضامن إمكانية تعبري أصحاب املصلحة املترضرين عن رأيهم يف جميع مراحل العملية، مبا يف ذلك 	 

خالل مرحلة التخطيط؛

ينص عىل توجيه إشعار إىل جميع األشخاص الذين يُحتمل تأثرهم قبل مدة طويلة من تنفيذ املرشوع املرتقب؛	 

ينص عىل أن تكون جلسات االستامع العلنية إلزامية وميكن أن يطعن خاللها أصحاب املصلحة املترضرون يف 	 

جوانب املرشوع املقرر ويطالبوا مبساءلة املخططني واملسؤولني الحكوميني أمام املرؤوسني؛

يقتيض منح التعويضات عىل حقوق الحيازة املرشوعة املسجلة وغري املسجلة؛	 

مينح جميع أصحاب املصلحة الحق يف الطعن يف قرارات املصادرة.	 
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تفعيل القانون عىل صعيد املامرسة  -4

ويعرض  التوجيهية.  الخطوط  تعزز  التي  الوطنية  القوانني  تنفيذ  يف  النجاح  بضامن  الكفيلة  النُهج  بشأن  إرشادات  الفصل  هذا  يقدم 

اعرتافاً  الفصل  ويتضمن  للحيازة.  املسؤولة  الحوكمة  لدعم  القانونيون  املهنيون  يتخذها  أن  ميكن  التي  والتدابري  اإلجراءات  مختلف 

باملجموعة الواسعة من املواقف التي ميكن أن يتخذها املهنيون القانونيون يف حوكمة الحيازة، ولكنه يركز عىل دور املهنيني القانونيني 

الذين يعملون لصالح الحكومة أو معها، ومنظامت الخدمات القانونية للصالح العام، ومحامي األعامل. وترد مناقشة دور القضاة يف 

الفصل 5، الذي يتناول مسألة تسوية املنازعات.

ويف السنوات األخرية، اعتمدت عدة دول ترشيعات تعزز بقدر كبري حقوق الحيازة الخاصة بالفئات الضعيفة واملهمشة، بإجراءات 

تشمل إضفاء الطابع الرسمي عىل النظم العرفية ونظم الشعوب األصلية يف ما يتعلق بحقوق الحيازة وحوكمتها. ومع ذلك، ظل تنفيذ 

هذه القوانني محدوداً يف كثري من الحاالت. ويرجع ذلك يف جزء منه إىل قلة املوارد وضعف القدرات. وركزت بعض الدول أيضاً عىل جذب 

االستثامرات التجارية أكرث من تركيزها عىل حامية حقوق الحيازة للفقراء والضعفاء.

وبغية ضامن التنفيذ التام للقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة، ينبغي معالجة العوامل املؤسسية والسياسية واالجتامعية 

التي تساهم يف ضعف أمن الحيازة وسوء الحوكمة. ويتطلب هذا التغيري اإليجايب نُظم إدارة وعدالة تتسم باإلنصاف والنزاهة وحسن 

األداء، ومواطنني قادرين عىل استخدام هذه النظم لحامية حقوقهم يف الحيازة.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي املحامون الذين يسدون املشورة لقطاع األعامل دوراً هاماً بدمج معايري الخطوط التوجيهية يف 

بالتقيد بهذه املعايري يف حوكمة عمليات االستثامر. وبفضل ذلك، لن يتسنى ألوساط  سياساتهم وعملياتهم املؤسسية، ومبطالبة الدول 

األعامل الحد من مخاطر الحيازة املرتبطة باالستثامرات القامئة عىل املوارد فحسب، بل سيمكنها اإلسهام أيضاً يف تعزيز أمن الحيازة عىل 

نطاق أوسع.

وتبني األقسام التالية السبل التي ميكن بها للمهنيني القانونيني الذين يعملون لصالح الدول أو معها ومنظامت الخدمات القانونية 

للصالح العام ومحامي األعامل تعزيز الحوكمة املسؤولة لألرايض ومصايد األسامك والغابات. ولن يتسنى النجاح يف تنفيذ القوانني الوطنية 

التي تعزز الحوكمة الجيدة للحيازة إال بتضافر جهود هذه املجموعات كلها؛ أما العمل اإليجايب الذي يضطلع به قطاع واحد فقط فقد ال 

يكون فعاالً.
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دور الدولة  1-4

تقع مهمة ضامن الحوكمة املسؤولة للحيازة عىل عاتق الدول يف املقام األول. فالدول مسؤولة عن ضامن التقيد بالخطوط التوجيهية، 

هذه  وتنطوي  الحيازة.  حوكمة  يف  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  ذلك  يف  مبا  الدويل،  للقانون  االمتثال  ضامن  واجب  عليها  ويقع 

األرايض  وإدارة  املوارد،  استخدام  تخطيط  عمليات  سياق  يف  مثالً  وذلك  مبارشة؛  الحكومية  الصالحيات  مامرسة  عىل  غالباً  املسؤولية 

ومصايد األسامك والغابات اململوكة للقطاع العام، ومصادرة حقوق الحيازة. وتتعلق أيضاً بتنظيم أنشطة طرف ثالث واإلرشاف عليها، 

من أجل حامية حقوق الحيازة املرشوعة فضالً عن حقوق اإلنسان من تعدي األفراد أو الرشكات أو املجموعات عليها.

ويشكل ضامن التنفيذ السليم للقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة جزءاً رئيسياً من الوفاء بهذه املسؤولية. وتضطلع الدول 

أيضاً – وهي األطراف الفاعلة األساسية يف وضع القوانني )انظر الفصل 3( - بدور هام يف التنفيذ. ويف أفضل الحاالت، يعمل موظفو الخدمة 

العامة باستمرار عىل تعزيز الحوكمة بتحسني نظمها ومؤسساتها. ومع ذلك، ميكن أن تواجه نظم حوكمة الحيازة أيضاً عدداً كبرياً من 

العقبات البريوقراطية والتفاوتات الهيكلية، وكثرياً ما تعرتض حتى من هم يف السلطة قيود كبرية يف السعي العتامد بروتوكوالت الحوكمة 

أو تغيريها.

ونظراً إىل هذه التعقيدات، ينبغي أن تُبذل الجهود يف آن واحد وعىل كل مستوى من مستويات الدولة وعرب وزارات ووكاالت وإدارات 

متعددة، من أجل إعادة تنظيم مؤسسات الدولة لتحسني حوكمة حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات. وقد تنطوي هذه الجهود عىل 

تسوية أوجه التفاوت يف القوة، وتبسيط اإلجراءات لضامن قدرة املواطنني عىل اتباعها والوصول إليها، واملواءمة بني الواليات واإلجراءات، 

ومعالجة االختناقات النظمية. ويتطلب النجاح عقد العزم وااللتزام واإلرادة السياسية عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك أعىل مستوى يف 

الحكومة. وبحسب السياق، ميكن أن يؤدي الضغط الخارجي واملشاركة من مجموعات من املواطنني إىل دعم ظهور تلك اإلرادة السياسية 

أو توطيدها.

وميكن أن تشمل الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ الترشيعات الرامية إىل تحسني حوكمة الحيازة مجموعة متنوعة من اإلجراءات، 

من بينها:

 تخصيص املوارد العامة الكافية لتنفيذ القوانني؛	 

 توعية عامة الناس واملسؤولني الحكوميني عىل السواء بالقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة؛	 

 مراعاة أهمية أي أبعاد والتزامات تتجاوز الحدود الوطنية؛	 

 مواءمة الترشيعات وتبسيط اإلجراءات القانونية واإلدارية؛	 

 إنشاء آليات ملكافحة الفساد ومتابعتها عن كثب، مثل العقوبات الجنائية وإجراءات تقديم الشكاوى ومكاتب أمناء املظامل؛	 

 إيالء اهتامم خاص الحتياجات الفئات الفقرية واملهمشة؛	 

 ضامن عمل أفراد جهاز القضاء الوطني واملوظفني املسؤولني وطنياً عن البت يف منازعات الحيازة، عىل التطبيق السليم للقوانني 	 

الوطنية التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة )انظر الفصل 5(.

وتناقش األقسام التالية بعض هذه اإلجراءات بالتفصيل. وقد يشمل عمل الدولة عىل تنفيذ الترشيع التدخل يف مجموعة واسعة من 

املجاالت، ولكن الرتكيز ينصب يف هذا الدليل عىل األبعاد القانونية.
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تخصيص املوارد الكافية لضامن التنفيذ  1-1-4

إن اعتامد ترشيع جديد هو بداية عملية تعزيز الحوكمة وليس نهايتها. وليك تؤدي القوانني الجيدة إىل التغيري، ال بد من تنفيذها عىل 

الوجه السليم. وميكن أن تكون للتنفيذ انعكاسات كبرية عىل املوارد عندما تضع القوانني، مثالً، هيئات إدارية وإجراءات وتكنولوجيات 

الترشيع  تنفيذ  لتكاليف  الدقيقة  املالية  التحليالت  تؤدي  أن  وميكن  وحاميتها.  وإدارتها  الحيازة  مطالبات  لتسجيل  رضورية  جديدة 

املقرتح إىل تسهيل التصميم املستنري لترشيع "قابل للتنفيذ". وكام ورد يف الفصل 3، ميكن أن يساعد تجريب ترشيع جديد يف تكييف 

خطط تنفيذه لتالئم السياقات املحلية، من خالل إجراءات تشمل مراعاة اعتبارات التكلفة.

وما أن تُعتمد القوانني، ال بد من تخصيص املوارد املالية الكافية لدعم تنفيذ القانون الجديد. وميكن أن يشمل ذلك عمليات وضع 

صكوك التنفيذ الرضورية )مثل اللوائح الحكومية والتعاميم الوزارية والخطوط التوجيهية(. وميكن أن يشمل أيضاً دعم إنشاء وتشغيل 

الهياكل اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ القانون.

وتقع املسؤولية عن توفري املوارد الالزمة لتنفيذ القوانني عىل الحكومة وامليزانية العامة يف املقام األول. وميكن، عند االقتضاء، توفري 

الدعم أيضاً عن طريق املساعدة اإلمنائية؛ ويف هذه الحالة، ال بد من ضامن التنسيق الفعال بني املبادرات املتعددة لدعم أو تجريب تطبيق 

القانون الجديد.

التوعية بالقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة  2-1-4

بغية تنفيذ القانون عىل الوجه السليم، ينبغي أن يطلع املواطنون واملسؤولون عىل القانون ومضمونه وكيفية استخدامه يف املامرسة 

العملية. ويف هذا الصدد، تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل أن تضمن أن يكون األشخاص الذين تم االعرتاف بحقوق الحيازة الخاصة 

صت لهم حقوق حيازة جديدة، عىل بيّنة تامة بحقوقهم وبواجباتهم عىل السواء )انظر اإلطار 1-4(. بهم، أو ُخصِّ

وتتطلب إتاحة املعلومات للمواطنني عىل األقل نرش الترشيعات، يف الجريدة الرسمية مثالً. أما إذا كان إملام البالغني بالقراءة والكتابة 

العامة خطوات استباقية أكرث لضامن وصول املعلومات إىل  الرسمية مقيداً، فيمكن أن تتخذ السطات  الوثائق  والحصول عىل  محدوداً 

الفئات الفقرية والضعيفة. وقد ينطوي ذلك عىل ترجمة القانون إىل اللغات املختلفة التي يتقنها سكان البلد؛ 

النطاق  واسعة  توعية  وتنظيم حمالت  املتعلمني؛  غري  تستهدف  املحلية  باللهجات  للقانون  تفسريات  ووضع 

باستخدام الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وامللصقات ولوحات اإلعالنات والقصص املصورة والقمصان واملرسح 

املجتمعي واإلنرتنت واملواد اإلعالمية األخرى املتاحة للناس غري املتعلمني.

وباملثل، ينبغي أن يكون املوظفون العموميون عىل اطالع بالقوانني واللوائح التي تنظم أداء وظائفهم، 

عليهم  تقع  التي  واملسؤوليات  الضعيفة،  الفئات  لبعض  الواجبة  الخاصة  الحامية  وأوجه  املواطنني،  وحقوق 

لضامن حامية حقوق املواطنني.

يكون  أن  الدول  تضمن  أن  ينبغي   5-7
الحيازة  بحقوق  االعرتاف  تم  الذين  األشخاص 
حيازة  حقوق  لهم  صت  ُخصِّ أو  بهم،  الخاصة 
تامة بحقوقهم وبواجباتهم  بيّنة  جديدة، عىل 
توفر  أن  االقتضاء،  عند  وينبغي،  السواء.  عىل 
الدعم لهؤالء األشخاص بحيث يكونون  الدول 
قادرين عىل التمتع بحقوهم يف الحيازة وأداء 

واجباتهم.

اإلطار 17-3
أحكام الخطوط التوجيهية 
املتعلقة بتثقيف املواطنني 

بالقوانني
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وبالتحديات  واللوائح  بالقوانني  التوعية  كفالة  بهدف  الحكوميني  للمسؤولني  ومستمر  دقيق  قانوين  تدريب  توفري  ذلك  ويتطلب   

تبنّي مزايا  املهمشة. وهناك تجارب مثرية لالهتامم  والفئات  النساء  الحيازة، وال سيام  التي تعرتض أصحاب حقوق  بالحيازة  املرتبطة 

الجمع بني األطراف الفاعلة الحكومية وغري الحكومية يف برامج مشرتكة لبناء القدرات )انظر اإلطار 2-4(.

وعندما تؤدي السلطات غري الحكومية وظائف عامة، كأن  يؤدي الزعامء التقليديون دوراً يف إدارة حقوق الحيازة، من املهم أن تشمل 

جهود بناء القدرات هذه السلطات أيضاً )انظر اإلطار 3-4(.

قدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم إىل مركز التدريب القانوين والقضايئ التابع لوزارة العدل يف موزامبيق لوضع برنامج للتعليم 
واملسؤولني  للقضاة  تدريبية  برامج  وأُعّدت  البلد.  الطبيعية يف  واملوارد  األرايض  بشأن  الجديدة  الترشيعات  يتمحور حول  القانوين 
الوطنيني ومسؤويل املقاطعات واملساعدين القانونيني. وشارك مسؤولو الحكومات املحلية يف دورات موجهة للمساعدين القانونيني 
يد مؤسسة  الجمهور عىل  فئات  التدريب ملختلف  توفري  النموذج  بفضل هذا  وأمكن  الحكومية.  املنظامت غري  مع مشاركني من 
حكومية رسمية. وأتاح التدريب املشرتك بني املنظامت غري الحكومية واملسؤولني الحكوميني املحليني )ما يسمى النهج ذا املسارين( 
ما يدعو  الثقة بينهام. وغالباً  بناء  التدريبية، مام ساعد بدوره يف  مجاالً لطرفني – متعارضني يف كثري من األحيان - ملناقشة املواد 
املسؤولون الحكوميون املحليون الذين استفادوا من هذا التدريب املساعدين القانونيني الذين تدعمهم املنظامت غري الحكومية 
للمساعدة يف حل القضايا واملنازعات املحلية. وتلقت املنظمة متويالً لهذا الربنامج من مملكة هولندا لعدة سنوات، ثم من مملكة 

الرنويج.

 Campanha وجاء هذا التدخل يف أعقاب حملة تثقيفية واسعة لنرش قانون األرايض لعام 1997 بعد اعتامده، أُطلق عليها اسم
Terra. وشملت الحملة تدريب 000 15 متطوع )من قبيل الشباب والكهنة والقساوسة والدعاة واملعلمني واملرشدين يف املناطق 
الجديدة  املزارعني بحقوقهم  لتثقيف صغار  الريفية  املجتمعات  إثرها إىل  أُرسلوا عىل  الحكومية(  املنظامت غري  الريفية وموظفي 
يف ما يتعلق باألرايض. وأعّدت الحملة ونرشت 000 120 نسخة من القصص املصورة تعرض فيها املواضيع األساسية التي يتناولها 
القانون وكيفية تسوية املنازعات املتعلقة باألرض يف إطار معايريه، وأصدرت 000 3 كاسيت سمعية تتضمن نصوصاً مرسحية بشأن 
تلك القصص، و000 10 نسخة من دليل توضيحي يسهل فهمه عىل غري املتعلمني أُرفق بنص قانون األرايض، و500 ملصق فيه رسوم 

تصويرية ملبادئ القانون الرئيسية. وأُنتجت جميع هذه املواد بالربتغالية وبأكرث من 20 لهجة محلية.

للقادة املحليني  القانوين  التثقيف والتدريب عىل املهارات يف املجال  الذي وضعته منظمة النديسا  العدالة يف كينيا  شمل مرشوع 
املسؤولني عن الفصل يف املنازعات عىل األرايض. وقُدم التدريب إىل مجموعات من الشيوخ والقادة يف مواضيع منها: العدالة وسيادة 
القانون والحوكمة؛ ونظام العدالة الكيني ودور مؤسسات العدالة العرفية؛ والحكومة وحقوق املواطنني ومسؤولياتهم الدستورية يف 
ما يتعلق باألرايض والغابات، مع إيالء اهتامم خاص لحقوق املرأة والطفل يف األرض. وأُتيحت لبعض املشاركني فرصة متابعة قضايا 
متصلة باألرض يف محكمة جزئية مجاورة لالطالع مبارشة عىل أوجه الشبه واالختالف بني نظم العدالة الرسمية وغري الرسمية، ثم 

التفكري فيها.

وتشري نتائج تقييم املرشوع إىل أن الشيوخ والقادة الذين يرشفون عىل العدالة العرفية أظهروا استعداداً لالعرتاف بالحقوق الدستورية 
املجتمعية،  اللوائح  الجنسني يف  الرتكيز عىل املساواة بني  املرأة يف األرض. وشمل ذلك  الجديدة يف كينيا وإعاملها، مبا فيها حقوق 
وانتخاب ُمِسّنات يتولني مسؤولية تسوية املنازعات عىل األرض إىل جانب الشيوخ، وفرض رشط شائع هو الحصول عىل رضا الزوجة 

كتابة قبل املوافقة عىل بيع األرض أو تأجريها.

اإلطار 2-4
اتباع نهج ذي مسارين 
إزاء التمكني القانوين: توفري 
التدريب القانوين للمسؤولني 
الحكوميني وموظفي 
املنظامت غري الحكومية معاً 
يف موزامبيق

املصدر: الفاو، 2014هـ.

اإلطار 3-4
تدريب القادة املحليني 
عىل ضامن نتائج قانونية 
عادلة يف كينيا

,Landesa :املصدر 

 ARD و Tetra Tech

والوكالة الوطنية األمريكية 

للتنمية الدولية, 2013.
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تبسيط اإلجراءات القانونية واإلدارية  3-1-4

ميكن أن تؤدي العمليات اإلدارية املرهقة يف مجال الحيازة إىل تعقيد متتع أصحاب حقوق الحيازة بحقوقهم. وميكن أن تشكل عائقاً 

والسعي  متعددة،  استامرات  ملء  الحيازة  تسجيل  إجراءات  تتطلب  أن  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل  الحيازة.  قوانني  تنفيذ  أمام  أيضاً 

إلثبات  جداً  محدد  كتايب  دليل  وتقديم  رسوم،  ودفع  شتى،  مكاتب  من  الحكوميني  املوظفني  من  العديد  توقيعات  عىل  للحصول 

املطالبات املتعلقة بالحيازة، وعمليات أخرى. ونتيجة لذلك، ميكن أن يكون التقدم يف تسجيل الحيازة عشوائياً، ويستغرق استكامله 

سنوات، ويفسح املجال أمام السعي وراء الريع وسوء اإلدارة.

وتشمل العقبات األخرى التي قد تقوض إمكانية تسجيل املطالبات املتعلقة بالحيازة ما ييل: ارتفاع تكاليف الرسوم القانونية املرتبطة 

بكل خطوة من الخطوات اإلدارية؛ والحواجز اللغوية املتعلقة باالستامرات واإلجراءات القانونية املتاحة باللغة الرسمية يف الدولة فحسب؛ 

والتحديات املرتبطة باألمية التي تجعل الضعفاء واملهمشني عاجزين عن ملء االستامرات الالزمة وجمع الوثائق املطلوبة؛ وتعذر الوصول 

إىل املكاتب الحكومية التي تقع يف املراكز الحرضية بعيداً عن أماكن عيش الفئات الضعيفة أو املهمشة. وتتطلب معالجة هذه القضايا 

اتخاذ إجراءات عىل مستويات متعددة.

الرئيسيني  الفاعلني  بوضوح حقوق جميع  وتبني  فيها  لبس  ال  إجراءات رصيحة  التنفيذية عىل  واللوائح  القوانني  تنص  أن  وينبغي 

ومسؤولياتهم. وينبغي أيضاً أن تزيل أي رشوط ال لزوم لها وتقلل العقبات اإلدارية إىل أدىن حد، وتضع إجراءات مبسطة وميسورة التكلفة 

ويسهل عىل جميع أصحاب حقوق الحيازة االطالع عليها، مبن فيهم الفقراء وضعاف الحال.

وينبغي أن توزع الدول عند االقتضاء الصالحيات واملسؤوليات توزيعاً ال مركزيا لتيسري إمكانية الوصول. وميكن أن تؤدي اإلدارة 

الحكومية الالمركزية إىل تقريب النظام القانوين من الفقراء. وقد تنطوي هذه العملية عىل تفويض الصالحيات للهيئات الحكومية املحلية 

أو دعم ترتيبات اإلدارة املشرتكة لتعزيز تنفيذ القانون الوطني )انظر اإلطار 4-4(.

غري أن إضفاء الطابع الالمركزي عىل وجه غري سليم ميكن أن يؤدي إىل سيطرة النخبة ويفسح املجال أمام الفساد ويطرح تحديات 

كبرية يف ما يتعلق بالقدرات. وينبغي أن ينص إطار قانوين واضح عىل توزيع املسؤوليات واألموال والسلطات عىل مختلف مستويات 

الدولة. وينبغي أيضاً اتخاذ االحتياطات الالزمة لضامن أال تؤدي الالمركزية إىل زيادة الفساد محلياً وسيطرة النخبة.

وتتوقف الحوكمة املسؤولة للحيازة عىل قدرة الناس عىل الحصول عىل معلومات عن إجراءات الدولة وسياساتها. وتدعو الخطوط 

التوجيهية الدول

ابتعدت جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، من خالل اعتامد قانون مصايد األسامك رقم NA/3 لعام 2009، عن نظام الوصول 
القدرة عىل إدارة جميع مصايد األسامك مركزياً.  الحكومة املركزية كانت تفتقر إىل  املفتوح واملجاين إىل مصايد األسامك. غري أن 
الرسمي عىل مبادرات اإلدارة املشرتكة بتوفري األساس إلنشاء لجان إلدارة مصايد  الطابع  قانونية تضفي  القانون أحكاماً  ويتضمن 
األسامك يف مجار مائية معيّنة، مبا يف ذلك األنهار والجداول والخزانات. وينص القانون عىل إنشاء هذه اللجان املعنية بإدارة مصايد 
األسامك  مصايد  ومنظامت  االجتامعية  واملنظامت  الصيادين  عن  ممثلني  أعضائها  بني  تضم  أن  عىل  وينص  وصالحياتها،  األسامك 
والحكومة املحلية. ويتيح القانون أساساً لسلطات القرية لتعتمد اللوائح املتعلقة مبصايد األسامك القروية، وينص عىل أن توضع تلك 

اللوائح بالتشاور مع لجان إدارة مصايد األسامك.

اإلطار 4-4
قانون مصايد األسامك 

يف جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية

املصدر: منظمة األغذية 
والزراعة، 2009ب.
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 إىل أن توفر نظامً لتسجيل حقوق الحيازة لتحسني أمنها، وتضمن أن يتمّكن كل شخص من تسجيل حقوق حيازته، والحصول عىل 

املعلومات من دون متييز ألي سبب من األسباب )انظر اإلطار 4-5، وتجدر اإلشارة إىل أن الفاو بصدد إعداد دليل فني بشأن تسجيل حقوق 

الحيازة والقطع األرضية(.

ولذلك ينبغي أن ينص القانون، من حيث املبدأ، عىل أن تتاح سجالت إدارة الحيازة 

لعامة الناس دون أي متييز، وال تخضع إال العتبارات الخصوصية. وينبغي أيضاً أن يُسمح 

وطلب  امللفات،  واستعراض  واللوائح،  القوانني  من  مكتوبة  نسخ  عىل  بالحصول  للناس 

االستامع  جلسات  محارض  وقراءة  محلياً،  الحيازة  قرارات  اتخاذ  كيفية  عن  املعلومات 

التخاذ  الدولة  تتبعها  التي  العمليات  يف  النظر  أو  الصلة،  ذات  الرسمية  واالجتامعات 

القرارات؛ وال يخضع ذلك يف هذا السياق أيضاً إال لرضورة حامية الخصوصية.

وينبغي أن تلتزم الدول بدعم الفقراء واملهمشني وتقديم املساعدة إليهم ليتسنى 

يف  الضعيفة  الفئات  كذلك  الدول  تساعد  أن  وميكن  الحيازة.  يف  حقوقهم  مامرسة  لهم 

للفقراء مثل مراكز  الدعم  الرسمية بتوفري خدمات  القانونية  النظم  االطالع بنجاح عىل 

املشورة القانونية أو دورات تدريبية للمطالبني بالحقوق يف املكاتب الحكومية. وميكن أن 

لتقديم  سنوياً  الساعات  من  معيَّناً  عدداً  بالتطوع  املحامني  جميع  تُلزم  قواعد  تضع 

الخدمات القانونية بدون مقابل إىل الفئات الفقرية واملهمشة، واألفراد، أو تتيح الدعم 

املايل للمنظامت غري الحكومية التي تقدم خدمات قانونية مجانية. )انظر اإلطار 6-4(.

إرساء آليات متينة ملكافحة الفساد  4-1-4

التي  الخدمات  لها. وهكذا تصبح  القانونية  الحامية  الحيازة املرشوعة وتوفري  الحيازة وتسجيل حقوق  نوعية حوكمة  الفساد  يقوض 

م مقابل مزايا متنوعة. وقد يحدث ذلك يف املراتب العليا من  ينبغي أن تكون متاحة للجميع باعتبارها حقاً كام لو كانت "جميالً" يُقدَّ

الحجم  الفساد قد يكون صغري  التجارية. ولكن  للمشاريع  الحيازة عىل نطاق واسع  يتعلق مثالً بتخصيص حقوق  القرار؛ يف ما  صنع 

أيضاً، كام هو الحال مثالً عندما يطلب املديرون يف املستويات الدنيا الذين يتقاضون أجوراً زهيدة رشاوى يف كل خطوة من خطوات 

العملية اإلدارية )الشفافية الدولية والفاو 2011(.

العقاري  واملسح  التسجيل  نظم  )مثل  نظامً  توفّر  أن  للدول  ينبغي   1-17
أمن حقوق  لتحسني  والجامعية  الفردية  الحيازة  لتسجيل حقوق  والرتخيص( 
والخاص،  العام  والقطاعان  الدولة  متتلكها  التي  الحقوق  ذلك  يف  مبا  الحيازة، 
نظم  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  من  وغريها  األصلية  الشعوب  وحقوق 
حيازة عرفية؛ ولسري العمل يف املجتمعات املحلية واألسواق. وينبغي أن تسّجل 
هذه النظم حقوق وواجبات الحيازة وتحفظها، وتنرشها، مبا يف ذلك الجهات 
التي تحوز تلك الحقوق والواجبات، وِقطَع األرايض، أو الحيازات الزراعية، أو 

مصايد األسامك، أو الغابات التي تتصل بها هذه الحقوق والواجبات.

يتمّكن كل شخص من تسجيل  أن  إىل ضامن  الدول  أن تسعى  ينبغي   3-17
من  سبب  ألي  متييز  دون  من  املعلومات  عىل  والحصول  حيازته،  حقوق 
األسباب. وحسب االقتضاء، ينبغي أن تنشئ وكاالت التنفيذ، من قبيل سجالت 
األرايض، مراكز للخدمة أو مكاتب متنقلة، مع إيالء العناية إىل تسهيل وصول 
النساء والفقراء واملجموعات الضعيفة إليها. وينبغي أن تنظر الدول يف إمكانية 
اللجوء إىل مهنيني محليني، مثل املحامني، وكتّاب العدل، واملّساحني، والخرباء 

االجتامعيني، لتزويد الجمهور مبعلومات عن حقوق الحيازة.

اإلطار 5-4
أحكام الخطوط التوجيهية املتعلقة 
بسجالت حقوق الحيازة

رابطة كيب القانونية )Cape Law Society( هي الهيئة القانونية املسؤولة عن إدارة مهنة املحاماة يف مناطق كيب الغربية والرشقية 
والشاملية يف جنوب أفريقيا. وعمالً باملادة 21 من نظام الرابطة الداخيل، يتعني عىل جميع أعضائها املامرسني )باستثناء البالغني 60 
عاماً عىل األقل وزاولوا هذه املهنة 40 عاماً عىل األقل( أداء ما ال يقل عن 24 ساعة سنوياً من العمل القانوين بدون مقابل لفائدة 

األشخاص الذين ال يستطيعون الدفع للحصول عىل هذه الخدمات.

اإلطار 6-4
العمل القانوين اإللزامي 
بدون مقابل يف جنوب 
أفريقيا

 Penal Reform :املصدر
 International and Bluhm Legal
 Clinic of the Northwestern
.University School of Law, 2007
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وميكن أن يقوض الفساد بشدة التنفيذ السليم للقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة.

وتويل الخطوط التوجيهية اهتامماً كبرياً ملكافحة الفساد. وتندرج مكافحة الفساد ضمن "املبادئ العامة" التي تقوم عليها الخطوط 

التوجيهية. وتشمل الخطوط التوجيهية أيضاً العديد من األحكام بشأن منع الفساد )انظر اإلطار 7-4(.

وبغية التصدي للفساد والسعي وراء الريع، ميكن أن تتخذ الدول عدداً من اإلجراءات تشمل الخطوات التالية:

املتحدة 	  األمم  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  الفساد،  ملكافحة  الدولية  االتفاقيات  عىل  التصديق 

ملكافحة الفساد، وتنفيذها؛

فرض رشوط اإلقرار باألصول عىل الوزراء وكبار املسؤولني؛	 

إصالح اإلجراءات إلزالة العقبات غري الرضورية التي تتيح فرصاً للفساد، وتعزيز الشفافية 	 

عىل جميع مستويات صنع القرار؛

إتاحة سجالت إدارة األرايض لعامة الناس، رهناً بأحكام الخصوصية؛	 

إرساء إجراءات رسيعة لتقديم الشكاوى وأمناء املظامل وعمليات الطعن، للسامح باإلبالغ 	 

الفوري عن الفساد؛

فرض عقوبات جنائية وآليات إنفاذ فعالة، ومالحقة املسؤولني الفاسدين.	 

الحيازة  تسجيل حقوق  بشأن  مستقبالً  املنظمة  الذي ستصدره  الفني  الدليل  ويتناول 

كيفية إدراج تدابري مكافحة الفساد يف نظم وعمليات التسجيل.

إيالء اهتامم خاص للفئات الفقرية واملهمشة  3-1-4

أو  واملهمشة،  الفقرية  الفئات  حيازة  لحقوق  خاص  دعم  تقديم  عىل  والغابات  األسامك  ومصايد  لألرايض  املسؤولة  الحوكمة  تنطوي 

الفئات التي تعاين ضعفاً شديداً يف املطالبات املتعلقة بالحيازة. وميكن أن تشمل هذه الفئات، بحسب السياق، األشخاص ذوي الدخل 

املنخفض أو النساء أو الشباب أو الرعاة أو املهاجرين.

وملا كانت بعض الفئات تواجه قيوداً أصعب يف الوصول إىل اإلجراءات القانونية، فإن القوانني املحايدة قد ال تكفي لتلبية احتياجاتها، 

بل قد تؤدي إىل آثار متييزية غري مقصودة. وميكن أن تضع الترشيعات ضامنات واستثناءات للسامح للفئات الضعيفة بتجاوز العقبات 

النظمية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تتضمن الترشيعات الثانوية املتعلقة بتسجيل حقوق الحيازة أحكاماً تنص عىل أن يساعد املوظفون 

الحكوميون مقدمي الطلبات األميني يف ملء االستامرات، أو عىل إسقاط رسوم محددة عندما تكون التكاليف باهظة بحيث تحول دون 

استيفاء رشوط الطلب.

الفساد بجميع أشكاله  3 ألف1--5 ينبغي أن تسعى الدول إىل مكافحة 
وعىل جميع املستويات ويف جميع السياقات.

6-9 ينبغي أن تسعى الدول والجهات الفاعلة غري الحكومية إىل مكافحة 
عىل  بذلك  الدول  تقوم  أن  عىل  الحيازة،  بحقوق  يتعلق  ما  يف  الفساد 
وجه الخصوص من خالل التشاور واملشاركة، وسيادة القانون، والشفافية 
الفساد  تدابري ملكافحة  وتنّفذ  الدول  تعتمد  أن  ينبغي  واملساءلة. كذلك، 
تشمل تطبيق الضوابط واملوازين، والحّد من االستخدام التعسفي للسلطة، 
ومعالجة تضارب املصالح، واعتامد قواعد وأنظمة واضحة. وينبغي أن تنص 
الدول عىل إجراء استعراض إداري و/أو قضايئ لقرارات وكاالت التنفيذ. أّما 
املوظفون الذين يعملون يف إدارة الحيازات، فيتحّملون مسؤولية أفعالهم، 
بصورة  بواجباتهم  االضطالع  من  متّكنهم  التي  بالوسائل  يحظوا  أن  عىل 
فعالة. وينبغي حاميتهم من أي تدخل يف واجباتهم، ومن تعرّضهم لالنتقام 

عندما يُبلّغون عن أعامل الفساد.

و5-17  و6-16  و9-15  و7-11  و5-10  و12-9   9-8 الفقرات  أيضاً  انظر 
و18-5 و19-3 و20-4 و5-21.

اإلطار 7-4
أحكام ذات صلة يف الخطوط 
التوجيهية بشأن منع الفساد
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ل رسمياً أصحاب حقوق  وتتطلب االعتبارات الجنسانية أيضاً اهتامماً خاصاً )انظر اإلطار 4-8(. فيمكن أن تنص القوانني عىل أن يُسجَّ

ل صاحب حيازة واحد فقط، ميكن أن تتضمن االستامرة  الحيازة، رجاالً ونساًء، وهو ما ميكن أن تتيحه استامرات التسجيل؛ وعندما يُسجَّ

حيزاً مناسباً لتوضيح سبب االقتصار عىل شخص واحد. وميكن أن يصبح نظام إدارة الحيازة أيضاً أكرث استجابة لشواغل املرأة وتطلعاتها 

باستخدام مزيد من املوظفات يف مؤسسات إدارة األرايض وتدبري شؤونها، فضالً عن إنشاء أفرقة من املوظفات للعمل حرصاً مع النساء 

الاليت يلتمسن تسجيل مطالباتهن بشأن الحيازة.

و تقع عىل عاتق الدول مسؤولية كبرية للغاية عندما تواجه الفئات الفقرية واملهمشة أطرافاً فاعلة أقوى؛ كام هو الحال مثالً عندما 

يحصل كبار املستثمرين عىل حقوق الحيازة لتنفيذ مشاريع تجارية. ويف هذه السياقات، ينبغي أن تدعم السلطات العامة املجتمعات 

املحلية خالل املفاوضات مع املستثمرين، وطيلة هذه العملية. وميكن أن ينطوي ذلك، بحسب السياق، عىل ما ييل:

 تقديم املساعدة القانونية إىل املجتمعات املحلية خالل املفاوضات مع املستثمرين؛	 

 ضامن وجود آليات ملساءلة املستثمرين عن تحقيق املزايا املتفق عليها للمجتمعات املحلية؛	 

 فرض عقوبات فعالة، مبا يف ذلك إنهاء العقود املربمة بني املستثمرين والدولة، عىل املستثمرين الذين ال يفون بالتزاماتهم التعاقدية 	 

مبوجب االتفاقات املربمة بني املستثمرين واملجتمع املحيل.

الغابات  مستخدمي  مجموعات  يف  القرار  صنع  مواقع  يف  املرأة  متثيل  زيادة  عىل  نيبال  يف  املجتمعية  الغابات  مبادرات  عملت 
املجتمعية. غري أن أغلبية األعضاء ذكور. فيبدو مثالً أن ما بني 80 يف املائة و85 يف املائة من أعضاء تلك املجموعات ذكور )حكومة 
نيبال، 2013(. وبرصف النظر عن عوامل الحظر االجتامعية، تظل مشاركة املرأة منخفضة ألن أرباب األرس عادة ما يسجلون بوصفهم 
أعضاء يف مجموعات مستخدمي الغابات املجتمعية. ويؤثر هذا التحيز يف التسجيل عىل مشاركة املرأة يف صنع القرار، وال سيام يف 
ما يتعلق بعمليات التصويت، حيث ال يُسمح باملشاركة إال لألعضاء الرسميني. وتُلزم الخطوط التوجيهية التي اعتُمدت يف عام 2009 
باشرتاك الزوجني يف التسجيل، ويبدو أن ذلك بات يُحّسن مشاركة املرأة يف صنع القرار )حكومة نيبال، 2013(. وعالوة عىل ذلك، 
تنص الخطوط التوجيهية الجديدة عىل أن تبلغ نسبة املمثالت يف اللجان التنفيذية 50 يف املائة، ولكن الدالئل تشري إىل أن تطبيق 
هذه الخطوط التوجيهية مل يؤد دامئاً إىل زيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار. وقد بدأت بعض املشاريع تنشئ مجموعات مستخدمي 
الغابات املجتمعية تضم النساء فقط. ويف عام 2009، بلغ عدد هذه املجموعات التي تضم نساًء فقط 839 مجموعة )6 يف املائة( 
موزعة عىل 67 مقاطعة. وتبني البحوث أن أداء املجموعات التي تضم النساء فقط، رغم حصولها عىل مناطق حرجية أصغر حجامً 
 Agarwal,( الحرجي  الغطاء  أفضل وزاد  نحو  الغابات عىل  إذ تجددت  األخرى،  املجموعات  أداء  بكثري من  أفضل  وأشد تدهوراً، 
2009(. ويُعزى ذلك إىل مساهامت النساء يف تحسني حامية الغابات، وامتثالهن للخطوط التوجيهية، ووضع قواعد أشد رصامة، رغم 
مصاعبهن الشخصية. ومن العوامل اإلضافية التي أسهمت يف هذا الوضع زيادة الفرص املتاحة للنساء الستخدام معرفتهن باألنواع 

النباتية وأساليب استخراج املنتجات، فضال عن احتامل تعاون أكرب بني النساء.

اإلطار 8-4
الغابات املجتمعية الخاصة 
بالنساء يف نيبال

 ;Agarwal, 2009 :املصدر
حكومة نيبال، 2013.
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مراعاة أهمية األبعاد وااللتزامات التي تتجاوز الحدود الوطنية   6-1-4

ينبغي أن تتخذ الدول خطوات لتحسني حوكمة الحيازة عىل الصعيد الوطني، غري أن هناك عمالً كثرياً ميكن أن تضطلع به الدول يف 

سياق صفقات الحيازة املربمة يف الخارج. وتشري الخطوط التوجيهية إىل أنه حني تكون الرشكات املعنية رشكات عرب وطنية، يتعني عىل 

الدول التي تنتمي إليها أن "تضطلع بدور" يف مساعدة الرشكات والدول املضيفة عىل ضامن عدم ضلوع الرشكات يف أي انتهاك لحقوق 

وحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  للحامية  إضافية  خطوات  أيضاً  الدول  تتّخذ  أن  وينبغي  املرشوعة.  الحيازة  وحقوق  اإلنسان 

وكاالت  من  هامة  وخدمات  دعامً  تتلقى  التي  أو  املعنية،  الدولة  مراقبة  أو  مللكية  الخاضعة  الرشكات  جانب  من  املرشوعة  الحيازة 

حكومية )الفقرة 2-3(.

وميكن أن تساعد التدابري التي يتخذها بلد املنشأ بهدف تشجيع وتنظيم االستثامر يف الخارج يف تعزيز استثامر زراعي مسؤول يف 

التعاون  منظمة  أعضاء يف  مختارة  بلدان  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرتها  دراسة  وتبني  التوجيهية.  للخطوط  ميتثل  أخرى  بلدان 

والتنمية يف امليدان االقتصادي أن العديد من البلدان املتقدمة قد عززت مؤخراً األطر التنظيمية ووضعت حوافز لتشجيع السلوك التجاري 

املسؤول. وأصبح عدد من هذه البلدان يُلزم الرشكات الخاضعة مللكية الدولة أو مراقبتها أو املستفيدة من دعمها باالمتثال للخطوط 

التوجيهية )الفاو، سيصدر قريباً(. ويربز اإلطار 4-9 بعض هذه التدابري.

وقد دار نقاش حول مدى وقوع التزامات قانونية عىل دول املنشأ باتخاذ إجراءات. وتنشئ املعاهدات العاملية واإلقليمية التزامات 

تتجاوز الحدود الوطنية يف ما يتعلق مبكافحة الفساد، وقد سنت عدة بلدان ترشيعات تجرم فساد املسؤولني الحكوميني األجانب. ويف ما 

يتعلق بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان، اعتمد خرباء قانونيون من مختلف أنحاء العامل، يف عام 2011، مبادئ ماسرتخت بشأن التزامات 

الدول خارج حدودها الوطنية يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وتهدف هذه املبادئ إىل إعادة تأكيد ما يرسي من 

أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل االلتزامات خارج الحدود الوطنية. وباإلضافة إىل ذلك، ذكّرت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية يف اآلونة األخرية، وهي الهيئة التي ترصد تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

للمعاشات  حكومي  صندوق  من  بتمويل  الخارج  يف  ذة  ُمنفَّ مبشاريع  يتعلق  ما  يف  الوطنية  الحدود  خارج  بالتزاماتها  الدول  من  عدداً 

التقاعدية )اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 2013أ( واإلرشاف عىل الرشكات الوطنية العاملة يف الخارج )اللجنة 

املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 2013ب(.

املتحدة  األمم  مبادئ  التحديد  وجه  عىل  طبقت  التي  الحكومية  الكيانات  أول  أحد  الصادرات  ائتامن  لضامن  الرنويجية  الوكالة 
التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.

ويف الدامنرك، تُلزَم الرشكات اململوكة للدولة باالنضامم إىل االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومبادئ االستثامر املسؤول.

املتعلقة  الدولية  املعايري  تتجاوز  أبعاد دولية  الحكومة ذات  الخاضعني ملراقبة  للمستثمرين  املبادئ  أملانيا مجموعة من  ووضعت 
بحقوق الحيازة وتقتيض االعرتاف بحق اإلنسان يف املياه، واملوافقة اإللزامية الحرة واملسبقة واملستنرية من كل املجتمعات املحلية 

املتأثرة.

وتستخدم الوكالة الفرنسية للتنمية الخطوط التوجيهية ضامنات عندما تتأثر حقوق الحيازة باالستثامر.

اإلطار 9-4
التدابري املتخذة يف بلد املنشأ 

يف أملانيا والدامنرك وفرنسا 
والرنويج

املصدر: الفاو، سيصدر قريباً.
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دور منظامت الخدمات القانونية للصالح العام  2-4

ال ميكن أن يتوقف تنفيذ قوانني الحوكمة املسؤولة للحيازة عىل عمل الدولة وحدها. فال بد من متكني املواطنني من املطالبة بحقوقهم 

يف الحيازة والدفاع عنها ومطالبة الوكاالت الحكومية بتحسني اإلجراءات اإلدارية والرشوط الرسمية. وقد يضطر املواطنون إىل املطالبة 

بالتغيري، والضغط باستمرار، والنضال من أجل تغيري املشهد السيايس، واملبادرة إىل الحصول عىل االعرتاف مبطالباتهم املتعلقة بالحيازة، 

وتنفيذ القوانني التي تحمي حقوقهم، والتقيد بالخطوط التوجيهية.

وتؤدي منظامت الخدمات القانونية للصالح العام دوراً هاماً يف ضامن الحوكمة املسؤولة لألرايض ومصايد األسامك والغابات. ويعمل 

املحامون واملساعدون القانونيون وطالب القانون واملنظمون املجتمعيون واملدافعون عن السياسة العامة وغريهم من الخرباء التقنيني عىل 

)انظر اإلطارين 4-10 و11-4(.  القانون  بالحوكمة املسؤولة والعدالة وسيادة  يتعلق  للمواطنني ملساءلة حكومتهم يف ما  الدعم  تقديم 

وميكن ملقدمي الخدمات القانونية، بفضل فهمهم لكيفية عمل النظم اإلدارية ومرشوعيتهم باعتبارهم مدافعني قانونيني، أن يساعدوا 

املحرومني والضعفاء، أفراداً ومجتمعات، يف الوصول إىل النظم القانونية الرسمية واالطالع عليها ليتسنى لهم املطالبة بحقوق حيازتهم.

وميكن أن تكفل منظامت الخدمات القانونية للصالح العام أيضاً تقيد الوكاالت واألطراف الفاعلة الحكومية بواليات قانونية تراعي 

امتثال املسؤولني  "الرقيب" لضامن  اإلدارية، والقيام بدور  العمليات  الفئة، ورصد  تراعي مصالح هذه  بلوائح  بتذكريها  الفقراء،  مصالح 

الحكوميني للقوانني ذات الصلة. وتعترب مساعدتها رضورية بوجه خاص لدعم حقوق الحيازة الخاصة بالضعفاء، أفراداً ومجتمعات، يف 

الحاالت التي تتسم بتفاوت يف القوة وعدم تكافؤ القدرة التفاوضية.ينصب يف هذا الدليل عىل األبعاد القانونية.

 عند اعتامد القوانني أو تنقيحها، ينبغي أن تخصص الدول موارد عامة كافية لتنفيذ اإلصالح القانوين. 3

 ينبغي أن تعمل الدول عىل توعية عامة الناس واملسؤولني الحكوميني عىل السواء بالقوانني التي تعزز الحوكمة املسؤولة  3
للحيازة.

 ينبغي أن توائم الدول الترشيعات وتبسط اإلجراءات القانونية واإلدارية، بطرق تشمل فرض عوائق إجرائية معقولة فقط  3
وتعزيز الشفافية يف اإلجراءات وسجالت الحيازة.

 ينبغي أن تنشئ الدول آليات ملكافحة الفساد وتتابعها عن كثب، مثل العقوبات الجنائية وإجراءات تقديم الشكاوى ومكاتب  3
أمناء املظامل.

 من املهم إيالء عناية خاصة الحتياجات الفئات الفقرية واملهمشة، بطرق تشمل تسهيل وصولها إىل نظم العدالة واآلليات  3
الرسمية لحامية حقوقها؛ واستخدام مزيد من املوظفات يف مؤسسات إدارة األرايض وتدبري شؤونها؛ وضامن توثيق أسامء 
الزوجني واملعالني جميعاً عند تسجيل ممتلكات األرسة رسمياً؛ وتدريب السلطات عىل القوانني الوطنية ذات الصلة التي تحمي 

حقوق حيازة املرأة.

التوصيات الرئيسية 1-4
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املساعد القانوين شخص من عامة الناس تلقى تدريباً أساسياً عىل املسائل القانونية، ويساعد الفقراء واملهمشني، أفراداً وجامعات، عىل 
اللجوء إىل القانون. ومثة تنوع شديد يف االستعانة باملساعدين القانونيني، وكذلك يف أطر التنظيم واإلرشاف الخاصة بهم. وهناك مزايا 

عديدة يف استخدام املساعدين القانونيني لدعم فقراء املناطق الريفية يف الحصول عىل الحقوق املتعلقة باألرايض:

يساهم املساعدون القانونيون يف زيادة الوصول إىل العدالة ألنهم يقدمون الخدمات القانونية إىل مجتمعات محلية يتعذر 	 
عليها، لوال ذلك االستعانة مبحامني، وغالباً ما يعملون )ويعيشون( يف املجتمعات الفقرية التي يقدمون خدماتهم إليها.

غالباً ما يكون املساعدون القانونيون أقرب إىل املجتمعات املحلية التي يقدمون خدماتهم إليها. وملا كانوا يف كثري من األحيان 	 
بني يف املجتمع، فإن لديهم صلة شخصية باملعنيني واطالعاً عىل الصعوبات القانونية التي يواجهها فقراء املناطق  أفراداً مدرَّ
الريفية، وفهامً أعمق للثقافة املحلية والديناميكيات االجتامعية الكامنة فيها. وميكن أن يؤدي هذا االطالع إىل زيادة الثقة 

ويجعل املشورة القانونية يف املتناول.

غالباً ما تكون للمساعدين القانونيني مجموعة واسعة من األدوات. فلام مل يكن املساعدون القانونيون محامني، فإن بإمكانهم 	 
االعتامد عىل مجموعة أكرب من أدوات الدعوة واالضطالع مبهام إضافية تقع خارج نطاق أنشطة الخدمات القانونية املعتادة، 

مثل العمل التعاوين مع الزعامء التقليديني لتسوية املنازعات عىل األرايض أو تنظيم أفراد املجتمع لتقديم شكاوى جامعية.

يتيح املساعدون القانونيون قوى عاملة إضافية بتكلفة منخفضة. فيمكن ملنظامت الخدمات القانونية توظيف عدة مساعدين 	 
قانونيني بتكلفة أقل من مرتب محام واحد. وملا كان املساعدون القانونيون يوفرون عنرصاً مكمالً فعاالً من حيث التكلفة 
للمواهب القانونية الباهظة الثمن، فإنهم يسهمون إسهاماً كبرياً يف زيادة قدرة منظامت الخدمات القانونية عىل مساعدة 

الفقراء.

يشكل املساعدون القانونيون جرساً بني املؤسسات القانونية الرسمية والعرفية. وميكنهم االستفادة من هذه املؤسسات بفئتيها 	 
القانونيني عىل املصالحة من خالل الحوار والوساطة  والتحاور معها، بحسب احتياجات كل قضية. ويجد تركيز املساعدين 

صدى له يف بعض النهج العرفية إزاء العدالة.

ميكن أن تسهم اسرتاتيجيات املساعدين القانونيني يف زيادة التمكني. فاستخدام املساعدين القانونيني لألدوات املوجهة نحو 	 
التمكني، مثل تنظيم املجتمع املحيل وتثقيفه، ميكن أن يزيد التمكني أكرث مام يزيده العمل القانوين الرسمي الذي يضطلع 
به املحامون. ويتلقى املساعدون القانونيون التدريب للعمل مع موكلني لحل املشاكل القانونية معاً، فيحفزون املوكلني عىل 

امتالك زمام أمورهم.

ومع ذلك، يجب أن يتلقى املساعدون القانونيون تدريباً أولياً مكثفاً ثم تدريباً وإرشافاً مستمرين. ويجب عىل املحامني، الذين يشكل 
تدريبهم التقني واملهني جزءاً ال يتجزأ من املشورة القانونية الفعالة، أن يدعموا عمل املساعدين القانونيني. وينبغي وضع ترتيبات 
لضامن عمل املساعدين القانونيني بالفعل عىل حامية مصالح مجتمعاتهم، مبا يشمل الفقراء واملهمشني، وملواجهة التحديات التي قد 

تنشأ يف إطار العالقة بني املساعدين القانونيني والقادة املحليني.

اإلطار 10-4
مزايا املساعدين القانونيني

املصدر: Maru, 2006 ؛ الفاو، 
2014هـ

وضع مركز البيئة والتنمية برنامجاً للمساعدين القانونيني املجتمعيني يف عام 2001 لدعم املجتمعات األصلية يف جنوب الكامريون 
يف مامرسة حقوقها املتعلقة باألرايض والغابات والدفاع عنها. ومع ذلك، أصبح واضحاً أن املساعدين القانونيني يفتقرون إىل القدرة 
عىل التعامل مع أوجه التعقيد يف القوانني واللوائح املتعلقة بالغابات والترشيعات األخرى ذات الصلة يف الكامريون. وبغية معالجة 
هذا الوضع، أعد املركز برنامجاً تدريبياً للمحامني املبتدئني – هو مرشوع املهنيني القانونيني املجتمعيني - لتدريب خريجي كليات 
القانون الجدد عىل التعامل مع السياقات الريفية وسياقات الشعوب األصلية وعىل اآلليات العملية التي يقوم عليها قانون الغابات 
واملوارد الطبيعية. وبعد التدريب األويل، يُقرن املعيّنون الجدد باملساعدين القانونيني املجتمعيني أو يُوظَّفون يف فرق متنقلة ويرشف 
عليهم بعض املحامني ذوي الخربة. وهذا ترتيب فعال ألن املساعدين القانونيني يقدمون فهامً متعمقاً للسياق املحيل، بينام ميكن 
املحليني  املسؤولني  مع  التعامل  لدى  كمحامني  مركزهم  من  واالستفادة  الكامريوين،  بالقانون  معرفتهم  تطبيق  املبتدئني  للمحامني 

وممثيل الرشكات.

اإلطار 11-4
الجمع بني املساعدين 

القانونيني واملحامني املبتدئني 
لدعم املجتمعات األصلية يف 

الكامريون

 ,Djeukam و Nguiffo :املصدر
.2012 ,Nguiffo ;2008
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وتقدم منظامت الخدمات القانونية للصالح العام مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، تشمل ما ييل:

املشورة 	  مراكز  أو  املبتدئني  املحامني  أو  القانونيني  باملساعدين  مثالً  باالستعانة  القانوين،  املجال  يف  األمية  ومحو  القانوين  التمكني 

القانونية أو القوافل القانونية أو النهج األخرى؛

الدعوة إىل إصالح القوانني، وصياغة التعديالت املناسبة، عندما تظهر املشاكل أو عندما ال يتطرق القانون عىل نحو كاف ملجال معني؛	 

دعم تحديد حقوق الحيازة املرشوعة وتوثيقها وتسجيلها، مبا يف ذلك حقوق حيازة األفراد واملجتمعات املحلية يف إطار نظم الحيازة 	 

العرفية والخاصة بالشعوب األصلية؛

الطبيعية واعتامدها وتنفيذها لضامن الحوكمة املسؤولة ملا 	  القواعد وخطط إدارة املوارد  مساعدة املجتمعات املحلية يف صياغة 

تحوزه من أراض ومصايد أسامك وغابات؛

تقديم الدعم للمجتمعات املحلية واألرس التي تُنتزع منها حقوق الحيازة، مبا يف ذلك التمييز القائم عىل نوع الجنس والسن ووضع 	 

األقليات والطبقة االجتامعية؛

الوساطة وحل النزاعات بني املجتمعات املحلية يف ما يتعلق بالحيازة؛	 

توفري الخربة القانونية والتقنية خالل املفاوضات مع الحكومات واملستثمرين املحتملني الستخدام األرايض ومصايد األسامك والغابات 	 

املجتمعية؛

املساعدة يف إرساء الشخصية القانونية لفئات املجتمع املحيل؛	 

دعم املجتمعات املحلية واألفراد خالل عمليات املصادرة لألغراض العامة أو نزع امللكية عىل نحو غري قانوين؛	 

مساعدة املجتمعات املحلية يف إنفاذ العقود املربمة مع املستثمرين لتوفري مزايا للمجتمع املحيل يف سياق العمليات التجارية.	 

وينبغي أن تكون االسرتاتيجيات القانونية دامئاً مجتمعية املنحى وموضوعة بعناية لتالئم السياق املحيل أو القضايا املطروحة.

التمكني القانوين ومحو األمية يف املجال القانوين  1-2-4

مثلام ورد رشحه يف القسم 4-1 أعاله، قد يكون لدى أفراد الفئات الضعيفة فهم محدود فقط للقوانني الوطنية والدولية التي تحمي 

يف محو  هاماً  دوراً  العام  للصالح  القانونية  الخدمات  منظامت  تؤدي  الحكومية،  الوكاالت  إىل جهود  وباإلضافة  الحيازة.  حقوقهم يف 

األمية يف املجال القانوين والتمكني القانوين للفئات الضعيفة واملهمشة.

وااللتزامات  الوطني،  والدستور  للحكم،  األسايس  بالهيكل  بالتوعية  القوانني  االطالع عىل  زيادة  إىل  الرامية  الجهود  تبدأ  أن  وميكن 

القانونية التي تقع عىل املواطنني والحكومة، وغري ذلك من الهياكل القانونية السارية. وميكن أن تشمل التوعية أيضاً القانون الذي ينظم 

األرايض ومصايد األسامك والغابات، فضالً عن القوانني األخرى التي قد تؤثر يف حوكمة الحيازة )مثل قانون البيئة وقانون املرياث وقانون 

األرسة(. وميكن أن تشمل مبادرات التثقيف القانوين أيضاً التدريب عىل مجموعة من املهارات العملية املتعلقة بتحديد حقوق الحيازة 

واملطالبة بها، مبا يف ذلك رسم الخرائط وقراءتها وجمع البيانات املحلية واإلدارة املستدامة للموارد.
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وتكون هذه التدريبات أكرث فعالية عندما تقدم املعلومات عىل نحو يوضح صلة القوانني بحياة الناس اليومية؛ وعندما تتناول القضايا 

القانونية يف ضوء الشواغل املجتمعية الحقيقية بشأن حقوق الحيازة. وقد تتطلب هذه الجهود العمل أيضاً عىل تغيري تصورات الناس 

بشأن النظام القانوين، وإقناعهم – رغم كرثة األدلة التي تشري إىل العكس يف كثري من األحيان – بأن النظم القانونية تكفل لهم الحامية إذا 

تعرضت حقوقهم لالنتهاك.

يفهم  أن  يجب  للحيازة،  املسؤولة  الحوكمة  كفالة  وبغية  القانونية.  لحقوقهم  املوضوعي  باملضمون  الناس  توعية  عادًة  تكفي  وال 

أصحاب حقوق الحيازة أيضاً كيفية اتباع اإلجراءات القانونية واإلدارية للنجاح يف املطالبة بحقوقهم وحاميتها والدفاع عنها. وينبغي أن 

يعرفوا الوكاالت املسؤولة عن تجهيز مطالبات الحيازة، واملكان الذي توجد فيه مكاتبها، واالستامرات التي يتعني عليهم طلبها، والوثائق 

التي يلزمهم تقدميها إلثبات مطالبات الحيازة.

ويف ما يتعلق بهذه املهارات العملية، ميكن أن تسدي منظامت الخدمات القانونية للصالح العام املشورة إىل األشخاص من أجل القيام 

مبا ييل:

طلب االستعانة مبرتجم أو العمل عىل استقدامه إذا مل يكونوا يفهمون اللغة الوطنية أو يتكلمونها؛	 

ملء االستامرات وتقديم جميع الوثائق املطلوبة أو طلب املساعدة يف الحصول عىل هذه الوثائق؛	 

طلب إيصاالت إلثبات جميع الرسوم املدفوعة وجميع الوثائق املقدمة؛	 

طلب نسخ من الوثائق الهامة لالحتفاظ بها يف السجالت الشخصية؛	 

طلب معرفة أسامء املسؤولني الذين يقدمون املساعدة، تحسباً لوقوع مشكلة يف املستقبل أو لتلبية الحاجة إىل املساءلة؛	 

طلب أي مساعدة أو إعفاء من الرسوم تنص عليهام اللوائح التنظيمية؛	 

معرفة توقيت وكيفية طلب املساعدة القانونية من مقدمي الخدمات القانونية الذين ميكن الوصول إليهم والحصول عىل مساعدتهم 	 

يف املطالبة بحقوق الحيازة أو حاميتها عند مواجهة العقبات؛

تقدميها 	  لألشخاص  التي ميكن  املناسبة  األدلة  مثل  املحكمة،  إىل  برفع قضية  املتعلقة  األساسية  واملعلومات  املهارات  الحصول عىل 

والشهود الذين ميكنهم استدعاؤهم والقواعد األساسية يف املحكمة وآدابها وغري ذلك من املعلومات.

وهناك حاجة أيضاً إىل نُهج مبتكرة لتقديم التدريب واملعلومات يف املجال القانوين، وال سيام عندما تكون معدالت إملام البالغني 

بالقراءة والكتابة منخفضة. وميكن االستعانة بتمثيل األدوار واأللعاب واملحاكاة واملناقشات املتعلقة باملشاكل اليومية وغريها من األدوات 

التفاعلية، وينبغي تشجيع الناس عىل طرح األسئلة )انظر اإلطار 4-12(. وميكن أن تتيح التكنولوجيات الجديدة أيضاً فرصاً لبناء القدرات 

وإذكاء الوعي. وينبغي أن يكون التدريب شامالً للجميع ويستهدف عىل وجه التحديد النساء والفئات املهمشة. وينبغي أيضاً أن يراعي 

القيود التي تواجهها هذه الفئات يف ما يتعلق بالوقت واألمن واملوارد؛ أما إذا كان أفراد النخبة يف القرية وحدهم من يستطيع ترك عمله 

للمشاركة يف التدريب، فإن متارين بناء القدرات قد ترسخ التفاوت القائم يف أوجه القوة. وميكن أن يساعد االستخدام املبتكر لوسائط 

نرش  مثل  ذلك  يف  مثله  العقبات،  تذليل  يف  املجتمعي  واملرسح  القصرية(  النصية  والرسائل  والتلفزيون  باإلذاعة  االستعانة  )مثل  اإلعالم 

املعلومات يف األماكن التي يذهب الناس إليها عادة )مثل املراكز التجارية واآلبار وأماكن عقد االجتامعات وأماكن العبادة واملدارس(.
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دعم املطالبات املتعلقة بالتعدي عىل حقوق الحيازة والتمييز القائم عىل نوع الجنس والسن   2-2-4
ووضع األقليات والطبقة االجتامعية

"املجتمعات املحلية" ليست مجموعات متجانسة: فقد تنطوي عىل أوجه اختالف اجتامعي شديد يشمل مثالً نوع الجنس أو السن 

القانونية  الخدمات  منظامت  تويل  أن  وينبغي  القانوين.  الدعم  اسرتاتيجيات  يف  االختالف  هذا  مراعاة  وينبغي  املركز.  أو  الدخل  أو 

للصالح العام اهتامماً خاصاً لحاالت التعدي عىل حقوق الحيازة والتمييز عىل أساس نوع الجنس أو السن أو وضع األقليات أو الطبقة 

االجتامعية.

لننظر مثالً إىل حالة نوع الجنس. فحتى عندما تكون حقوق املرأة يف الحيازة مكرسة يف القانون، تواجه املرأة حواجز متعددة يف 

املطالبة بحقوقها وحاميتها. وقد تكون للمرأة سلطة محدودة يف اتخاذ القرارات يف منزلها ويتعذر عليها االعرتاض عىل انتهاك حقوقها 

القانونية خارج  إىل االستقالل االقتصادي واملوارد الالزمة ملتابعة اإلجراءات  داخل األرسة أو داخل املؤسسات العرفية. وقد تفتقر أيضاً 

قريتها.

وباإلضافة إىل ذلك، قد تتعرض املرأة للتهديد أو الخطر بسبب سعيها إلنفاذ حقوقها. وإذا تسنى لها الوصول إىل مكتب حكومي بغية 

املطالبة بحقوقها يف الحيازة أو الدفاع عنها، فإنها قد تعاين من متييز املسؤولني الحكوميني يف حقها وعدم اكرتاثهم لحالتها. وميكن أن يؤدي 

املدافعون القانونيون دوراً هاماً يف مساعدة الضعفاء من النساء واألطفال والفئات املهمشة يف مامرسة حقوقهم يف الحيازة.

حدد معهد مايل للبحوث وتعزيز البدائل يف مجال التنمية بأفريقيا الحاجة إىل مد جرس بني القوانني والسياسات الزراعية وأصحاب 
القرارات بشأن  التأثري يف السياسات واملشاركة يف اتخاذ  الريفية. وبغية زيادة قدرات املزارعني عىل  الحيازات الصغرية يف املناطق 
الزراعة واملوارد الطبيعية، وضع املعهد سلسلة من الربامج اإلذاعية القصرية املسجلة لبثها يف اإلذاعة املجتمعية ترشح أحكام قانون 
التوجيه الزراعي الجديد يف مايل. وُسجلت هذه األرشطة اإلذاعية بلغة البمربا، وهي األكرث انتشاراً يف مايل، وتلتها حلقات عمل تدريبية 
وحوارات محلية من أجل تشجيع املناقشة التشاركية وطرح األسئلة. وتَبَنيَّ أن هذه املبادرة البسيطة ناجحة للغاية يف زيادة فهم 

املزارعني للقانون ومشاركتهم يف تنفيذه.

القانوين  التعليم  مجال  يف  رائدة  قوة  التطبيقي  والقانون  االجتامع  علم  يف  والبحوث  بالدراسات  املعني  الفريق  يشكل  مايل،  ويف 
شامل  قانوين  نظام  وضع  إىل  الرامية  الجهود  والفقر  األمية  معدالت  ارتفاع  أعاق  حيث  مايل،  يف  الريفية  املناطق  سكان  ومتكني 
والطالب  املحارضون  فيها  يعمل  القانوين  للتعليم  متنقلة  مراكز  وهي   – قانونية"  "قوافل  الفريق  ويستخدم  الجميع.  فيه  يشارك 
موظفو  ويستعمل  الطبيعية.  واملوارد  بالتعدين  املتعلقة  القوانني  لرشح  الريفية  املجتمعات  إىل  تسافر   – القانونيون  واملامرسون 
القوافل اللغات املحلية، ومواد تعليمية يسهل فهمها عىل غري املتعلمني، واملناقشات املجتمعية والربامج اإلذاعية، ويقدمون الدعم 
لشبكات املساعدين القانونيني املجتمعيني. ويُعزى نجاح الربنامج بقدر كبري إىل تنقله، األمر الذي يسمح للموظفني بالوصول إىل 
املجتمعات النائية وإرشاك سكانها كافة بدالً من االقتصار عىل عدد قليل من املمثلني املختارين. وقد أثبتت القوافل أيضاً فعالية 

شديدة يف تدريب الطالب عىل التطبيق العميل للقانون يف املناطق الريفية.

ويف أوغندا، قدم تحالف األرايض يف أوغندا الدعم للمراكز اإلعالمية املعنية بحقوق األرايض عىل مستوى املقاطعات، التي يديرها 
موظفون مدربون يقدمون خدمات بديلة لتسوية النزاعات ويسدون املشورة القانونية يف ما يتصل بشؤون األرايض. وميكن لهذه 
وبرامج  القانونية  املعلومات  املراكز  وتوفر  املختصة.  السلطات  إىل  األخرى  القضايا  وإحالة  مبارشة  القضايا  بعض  معالجة  املراكز 
التثقيف، مبا يف ذلك حلقات العمل واألغاين والرقص والعروض املرسحية والربامج اإلذاعية واملواد املطبوعة. وييرس املوظفون أيضاً 
املرسح التشاريك واملرسحيات واملناقشات عىل صعيد القرى يف املجتمعات الريفية للتشجيع عىل مناقشة قضايا األرايض املحلية عىل 

نحو مفيد وشامل ويف متناول الجميع.

اإلطار 12-4
االسرتاتيجيات املبتكرة لتعزيز محو 
األمية يف املجال القانوين: الربامج اإلذاعية 
والقوافل القانونية ومراكز املعلومات 
املتعلقة بحقوق الحيازة يف أوغندا ومايل

.2012 ,Coulibaly و Goïta :املصدر

املصدر: Djiré ,Keita و 
.2014 ,Cotula

 Aciro-Lakor, :املصدر
.2008
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فعىل سبيل املثال، ميكن أن يضع أولئك املدافعون نظامً لزيادة حصول النساء واملهمشني عىل الخدمات القانونية. وميكن تدريب 

أفراد املجتمع املحيل لالضطالع بدور املساعدين القانونيني لتقديم الدعم القانوين األسايس للمرأة التي تسعى إلنفاذ حقوقها. وميكن أن 

تشعر املرأة باالطمئنان يف اللجوء إىل خدمات مساعدات قانونيات.

ومن املهم أيضاً تدريب القادة املحليني و"املجتمع املحيل" األوسع عىل الدفاع عن حقوق حيازة الفئات املهمشة. فعىل سبيل املثال، 

ميكن أن يتطرق التدريب يف مجال محو األمية القانونية بالتفصيل إىل القضايا الجنسانية، وال سيام يف سياق حقوق الحيازة. وميكن أن 

إىل  استناداً  باملرأة  الخاصة  الحيازة  لحامية حقوق  لوائح مجتمعية  واعتامد  املحلية يف صياغة  املجتمعات  دعم  أيضاً  التدخالت  تشمل 

مناقشات تشاركية.

وميكن أن تنطوي تلك التدخالت أيضاً عىل العمل مع الزعامء التقليديني من أجل الوساطة يف منازعات الحيازة داخل األرسة عىل نحو 

يراعي املساواة بني الجنسني )انظر اإلطار 13-4(.

أدت عملية منظمة نامايت )Namati( يف أوغندا وليربيا وموزامبيق التي تنطوي عىل دعم املجتمعات املحلية يف تصنيف القواعد )أو اللوائح( 

العرفية املحلية املتعلقة بحوكمة األرايض املجتمعية واملوارد الطبيعية األخرى، وتحليلها ومناقشتها وتعديلها ثم اعتامدها يف نهاية املطاف، إىل 

إرساء أوجه الحامية املحلية لحقوق األرايض الخاصة باملرأة والفئات الضعيفة األخرى. وتشمل العملية التي تتبعها املنظمة يف صياغة اللوائح 

ستة أجزاء منفصلة هي:

"الجهر" بجميع القواعد واملعايري واملامرسات القامئة يف جلسة تفاعلية تشمل املجتمع املحيل برمته وال تخضع للرقابة، ثم صياغتها يف 	 

شكل مرشوع أويل للوائح املجتمعية؛

التثقيف القانوين بالدستور الوطني والقوانني الوطنية ذات الصلة واملبادئ الدولية األساسية لحقوق اإلنسان؛	 

تعديل 	  إىل  تؤدي  تشاركية  مناقشات  تليه  املتطورة،  الوطنية  والقوانني  املتغرية  احتياجاته  املحيل يف ضوء  املجتمع  لقواعد  تحليل  إجراء 

القواعد أو إضافتها أو حذفها إىل حني التوصل إىل صياغة مرشوع ثان؛

"فحص" قانوين أو فني يجريه الخرباء ملرشوع اللوائح املجتمعية الثاين لضامن االمتثال للقانون الوطني وحقوق اإلنسان األساسية؛	 

إعداد الصيغة النهائية ملرشوع اللوائح املجتمعية الثالث بعد إدخال جميع التغيريات الالزمة ملواءمتها مع القوانني الوطنية، واعتامد هذه 	 

اللوائح رسمياً بتوافق آراء أفراد املجتمع املحيل كافة أو بتصويت األغلبية الساحقة عليها.

وبغية ضامن مشاركة املرأة يف عملية صياغة اللوائح، تتبع منظمة نامايت والجهات الوطنية الرشيكة املعنية بالتنفيذ االسرتاتيجيات التالية:	 

انتخاب نساء من املجتمع املحيل معنيات بالتعبئة لضامن حضور النساء فعالً إىل االجتامعات؛	 

جدولة االجتامعات املتعلقة باملرشوع يف أماكن وأوقات تُسّهل حضور النساء، كعقد اجتامعات بعد ظهر األحد، عندما ال يكن يف العمل؛	 

إرسال قادة املجتمع املحيل واملساعدين القانونيني يف زيارات منزلية لطلب حضور النساء إىل االجتامعات املتعلقة باملرشوع؛	 

املبادرة إىل الطلب من الزوج إحضار زوجته معه إىل االجتامعات؛	 

دعوة بضع نساء إىل إعداد وجبة الغداء ألفراد املجتمع املحيل كافة يف االجتامع لضامن حضور النساء األخريات؛	 

ذكر اسم كل امرأة يف اإلذاعة املحلية، ودعوتها إىل الحضور شخصياً إىل االجتامع املقبل بشأن املرشوع، واتباع غري ذلك من االسرتاتيجيات؛	 

عقد اجتامعات للنساء فقط للمبادرة إىل معالجة القضايا املتعلقة باستخدام املرأة للمراعي ولتحفيزها عىل املشاركة بنشاط يف عملية 	 

صياغة اللوائح.

ع  وقد تَبنيَّ أن االجتامعات املخصصة للنساء فقط مفيدة جداً يف ضامن مشاركة املرأة يف عملية صياغة اللوائح. ويف ختام هذه االجتامعات، تُشجَّ

النساء عىل إطالع غريهن عىل ما تعلمنه، وعقد لقاءات مع مجموعات من نساء املجتمع املحيل ملناقشة حججهن الرئيسية، ووضع اسرتاتيجيات 

مشرتكة للدعوة يك ال تتكلم أي امرأة "مبفردها"، وتعبئة النساء للحضور بكرثة إىل اجتامعات صياغة اللوائح. ونتيجًة لهذه االسرتاتيجيات، خلصت 

منظمة نامايت إىل أن النساء يشاركن بكرثة يف اللقاءات املجتمعية وتعادل مداخالتهن مداخالت الرجال أو تفوقها. ونتيجًة لذلك، ميكن للنساء، 

خالل املناقشات حول مضمون مرشوع اللوائح الثاين، االعرتاض بنجاح عىل إدراج قواعد من شأنها أن تشكل متييزاً ضدهن، وضامن إدراج قواعد 

تحمي حقوق الحيازة الخاصة بأراضيهن وغري ذلك من املوارد الطبيعية.

اإلطار 13-4
االستفادة من عمليات حامية 

األرايض املجتمعية لتعزيز حقوق 
الحيازة الخاصة باملرأة يف ليربيا 

وموزامبيق وأوغندا

املصدر: Knight وآخرون، 2012.
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دعم توثيق حقوق الحيازة املرشوعة وتسجيلها  3-2-4

ويسهل  وبسيطة  واضحة  قانونية  عمليات  بتنفيذ  التعجيل  يف  هاماً  دوراً  العام  للصالح  القانونية  الخدمات  منظامت  تؤدي  أن  ميكن 

أن  إىل  اإلشارة  )تجدر  األصلية.  بالشعوب  والخاصة  العرفية  الحقوق  فيها  مبا  املرشوعة،  الحيازة  حقوق  بتوثيق  يتعلق  ما  يف  اتباعها 

منظمة األغذية والزراعة بصدد إعداد دليل فني بشأن تسجيل حقوق الحيازة والقطع األرضية(. وميكن أن يشمل هذا الدور تقديم 

كياناً  املحيل  باملجتمع  اإلقرار  )مثل  التكمييل  والدعم  الحيازة،  حقوق  لتسجيل  الرسمية  اإلجراءات  عىل  لالطالع  القانونية  املساعدة 

ل له حقوق الحيازة(. قانونياً ميكن أن تُسجَّ

وميكن أن تشمل هذه التدخالت دعم األفراد واألرس يف التامس الوثائق التي تثبت حقوق الحيازة. ويف املناطق الحرضية وتخومها، 

تبنيَّ أن الجهود الرامية إىل تسجيل حيازة األفراد واألرس تتسم بفعالية كبرية يف توطيد أمن الحيازة وتعزيز مجموعة من اآلثار الثانوية 

اإليجابية. وميكن أن يكون تسجيل أرايض األفراد واألرس اسرتاتيجية مفيدة يف الحاالت التي أمكن يف اآلونة األخرية توضيح حقوق الحيازة 

فيها؛ عىل غرار الحاالت التي انهارت فيها نظم الحيازة العرفية، أو التي تكرث فيها منازعات الحيازة، أو املناطق املستوطنة حديثاً، أو املناطق 

التي تحتدم فيها املنافسة عىل األرايض واملوارد الطبيعية األخرى.

وينبغي توخي الحذر الشديد يف ما يتعلق بتسجيل حقوق الحيازة العرفية. فالحيازة العرفية تشمل عموماً شبكة معقدة من الحقوق 

املتداخلة التي ميكن أن تكون مملوكة لألفراد أو األرس أو العشائر أو املجتمعات املحلية برمتها، أو ميكن أن تكون محفوظة لألجيال 

القادمة والحتياجات املجتمع املتغرية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يحدد أفراد معيّنون أو أرس معينة بعض املناطق الستخدامها يف السكن 

أو زراعة املحاصيل، من خالل شكل من أشكال حقوق االنتفاع. ولكن حتى يف هذه املناطق ميكن أن تكون هناك حقوق جامعية وثانوية 

يف استخدام موارد معينة مثل نقاط التزود باملياه، أو إتاحة حق املرور أو طرق الهجرة التي مير منها الرعاة واألشخاص الذين يعيشون 

عىل القنص والقطف. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يتغري استخدام األفراد للقطع األرضية الزراعية مبرور الوقت.

الحيازة  بحقوق  القانوين  االعرتاف  البلدان عىل  من  متزايد  وتيل نص عدد  نسبياً  العرفية ظاهرة حديثة  الحيازة  وتسجيل حقوق 

العرفية. وقد سنت عدة بلدان ترشيعات تسهل تسجيل حقوق الحيازة املجتمعية. ويف بعض الحاالت، قد يقتيض الترشيع من املجتمعات 

املحلية أن تنّصب نفسها إما بوصفها كياناً قانونياً خاصاً قادراً عىل امتالك حقوق الحيازة الجامعية، أو هيئة اعتبارية متلك حقوقاً يف املوارد 

عهد إليها بها أفراد املجتمع وميكن أن تربم صفقات بشأنها مع األجانب.

وميكن أن يساعد تسجيل حقوق حيازة مجتمع محيل باسم هذا املجتمع )بوصفه مثالً كياناً قانونياً أو هيئة اعتبارية( عىل توفري 

الحامية القانونية من أي تعد أو تدخل غري مأذون به. وسيكون عىل املجتمعات املجاورة أن تتفق عىل مواقع حدودها املشرتكة.

وميكن أن يكون تسجيل الحقوق العرفية داخل أرايض مجتمع محيل معقداً بالنظر إىل طبيعة الحيازة العرفية. وقد سّنت عدة بلدان 

ترشيعات
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مُتّكن املجتمعات املحلية من رسم خرائط مواردها وتوثيقها وتسجيلها ثم إدارتها وتدبريها وفقاً للقواعد العرفية أو الخاصة بالشعوب 

األصلية. وميكن تسجيل الحقوق ضمن نظام تسجيل يرشف عليه املجتمع املحيل. وبدالً من ذلك، تنص بعض البلدان عىل تسجيل حقوق 

االنتفاع أو الحقوق املامثلة يف نظم التسجيل الرسمية التي تديرها الدولة. ويف هذه الحاالت، ينبغي أن ينص القانون بوضوح عىل أن أي 

ل حقوق االنتفاع الخاصة باألفراد. حقوق حيازة عرفية تتفرع عن مجاالت االنتفاع ال تسقط عندما تُسجَّ

وينبغي الحرص عىل التمييز بني اقرتاحات تسجيل حقوق الحيازة القامئة واقرتاحات تحويل شكل من حقوق الحيازة إىل شكل آخر. 

وإجراء التسجيل هو تقديم إشعار عام بحقوق شخص ما يف الحيازة، فضالً عن حامية تلك الحقوق، ولكن تسجيل الحقوق ال يغري طبيعتها. 

فينبغي  قبل،  من  املوجودة  والثانوية  الجامعية  الحيازة  ملراعاة حقوق  مصممة  ليست  ملكية  سندات  بإصدار  املتعلقة  االقرتاحات  أما 

التعامل معها بحذر. وينبغي معالجة أي تدخالت تغري حقوق الحيازة األساسية يف إطار محفل سياسايت مناسب.

ذ تنفيذاً تاماً أو سليامً هذه القوانني التي تعرتف بالحقوق العرفية والحقوق املشرتكة وتنص عىل تسجيلها.  ويف بعض الحاالت، ال تُنفَّ

ومن أسباب عدم التنفيذ ما ييل: قلة وعي أفراد املجتمع املحيل بحقوقهم يف الحيازة؛ ونقص قدرات الحكومة؛ ووجود عمليات مفرطة يف 

التقنية  الخربة  مستوى  وارتفاع  والتسجيل؛  التمليك  لعمليات  الباهظة  والتكاليف  والنخب؛  الحكومة  ومعارضة  والبريوقراطية؛  التعقيد 

الحدود  تنشأ خالل عملية رسم  التي  املحلية وداخلها  املجتمعات  بني  الحيازة  والتسجيل؛ ومنازعات  والتمليك  للمسح  الالزمة  واملوارد 

الفاصلة بينها.

ومن ثم يقع عىل عاتق املدافعني عن الحقوق دور حاسم يف ضامن توثيق حقوق الحيازة املرشوعة الخاصة باملجتمعات املحلية 

وتسجيلها عىل النحو املسموح به يف القانون الوطني. وحتى عندما ال تسمح القوانني الوطنية بتوثيق الحيازة املجتمعية، ميكن االستعانة 

الحقوق جامعياً،  أو قانون الرشكات إلنشاء كيانات قانونية مجتمعية تتمتع بسلطة ملكية  التوكيل )حيثام كان سارياً(  بنظامي قانون 

وتكون لها القدرة عىل أن تقايِضَ أو تُقاَض، وتربم الصفقات مع األجانب. وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن املشاعات يف دليل 

فني بشأن هذا املوضوع ستصدره منظمة األغذية والزراعة مستقبالً.

دعم املجتمعات املحلية يف املفاوضات مع الرشكات  4-2-4

ميكن أن تشكل االستثامرات التجارية مخاطر وفرصاً عىل السواء يف ما يتعلق بتنمية املجتمع املحيل ورخائه. ولكن حتى عندما ترحب 

املجتمعات املحلية باالستثامرات الخاصة، فإنها قد ال تُستشار عىل الوجه السليم بشأن املرشوع املقرر، أو ال تتلقى تعويضاً كافياً عىل 

خسائرها، أو ال يُؤخذ رأيها بعني االعتبار بشأن كيفية إدارة مواردها عندما ينطلق االستثامر. وميكن تنفيذ االستثامرات بطرق تؤدي 

إىل تدهور البيئة وانتهاك حقوق اإلنسان وضياع فرص الوصول إىل سبل العيش وعدم املساواة.
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ومثلام ُعرض يف الفصل 3، تنص بعض القوانني عىل أنه عندما يسعى مستثمرون أجانب للحصول عىل حقوق حيازة األرايض أو مصايد 

األسامك أو الغابات التي تقع داخل مجتمع محيل، يجب عىل املستثمرين طلب موافقة هذا املجتمع الحرة واملسبقة واملستنرية وتلقيها، 

والتفاوض معه عىل ترتيبات تقاسم الفوائد. ومع ذلك، فنظراً إىل التفاوت يف املعلومات والقوة، قد تكون لدى املجتمعات املحلية فكرة 

محدودة عن القيمة السوقية ملواردها أو العوائد املالية التي ميكن استخالصها من هذه املوارد.

وقد يرضخ القادة املحليون – التقليديون أو التابعون للدولة - للمستثمرين أو املسؤولني الحكوميني، وقد يتفاوضون عىل مدفوعات 

جانبية شخصية أو عالوات شهرية، بدالً من التفاوض عىل الفوائد املجتمعية. وقد ال تفهم املجتمعات املحلية اإلجراءات فهامً تاماً، أو قد 

تشعر بالخوف أو باإلكراه عىل التوقيع عىل االتفاقات، وقد ال تُعطى نسخة من االتفاق املتفاوض عليه الذي وقعت عليه، فال متلك أي 

دليل كتايب عىل الرتتيب التعاقدي الذي "اتفقت" عليه.

وبغية التصدي ألوجه التفاوت يف القوة واملعلومات من هذا القبيل، ميكن أن تقدم منظامت الخدمات القانونية للصالح العام الدعم 

إىل املجتمعات املحلية قبل وأثناء وبعد املفاوضات مع املستثمرين الذين يسعون الستئجار أراضيها أو رشائها. فقبل املفاوضات، ميكن أن 

يتوىل املحامون املدافعون عن الصالح العام وغريهم من مقدمي الخدمات القانونية إبالغ أفراد املجتمع املحيل بحقوقهم القانونية يف 

املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية، وفقاً ملا ينطبق عىل حالتهم، ومبتطلبات إجراء تقييامت األثر البيئي واالجتامعي، فضالً عن الصكوك 

الدولية التي تحمي حقوق الحيازة املرشوعة، مبا يف ذلك الخطوط التوجيهية.

وميكن أيضاً أن تساعد منظامت الخدمات القانونية للصالح العام أفراد املجتمع املحيل يف اتخاذ موقف مشرتك بشأن قبول االستثامر 

أو رفضه، أو بشأن الرشوط التي يودون فرضها. وميكنها أن تساعد املجتمع املحيل يف إجراء بحوث ملعرفة مدى اشتغال املستثمر وفقاً 

للقانون يف البلد، واستيفائه جميع الرشوط القانونية والحكومية، ومتتعه بالقدرات واملوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع اإلمنايئ املقرتح.

الفوائد  التفاوض عىل نطاق  املحلية يف  املجتمعات  العام  للصالح  القانونية  الخدمات  أن تدعم منظامت  املفاوضات، ميكن  وأثناء 

املشرتكة أو األرباح أو األقساط أو مدفوعات اإليجار. وميكنها أيضاً أن تساعد املجتمعات املحلية يف فحص وتوجيه تقييامت األثر البيئي 

وتدقيق  علنية،  استامع  أي جلسات  تقارير يف  تقديم  ذلك  يشمل  وقد  االستثامر.  بتصميم  املتعلقة  العمليات  واالجتامعي وغريها من 

مشاريع الوثائق، والتامس املراجعة القضائية للرتاخيص البيئية.

وبعد انتهاء املفاوضات والتوصل إىل اتفاق، ميكن أن يعمل مقدمو الخدمات القانونية عىل ضامن كتابة االتفاق يف شكل عقد ميكن 

إنفاذه أو إبطاله وفقاً لقانون العقود الوطني. وينبغي أن تتضمن العقود آليات اإلنفاذ والعقوبات؛ وذلك مثالً يف حال عدم دفع رسوم 

اإليجار أو عدم توفري الفوائد املتفق عليها. وميكن أن تساعد منظامت الخدمات القانونية للصالح العام يف ضامن توثيق هذه االتفاقات 

وتسجيلها يف املكاتب الحكومية املختصة وإعطاء نسخ منها لقادة املجتمع املحيل.

وميكن أن يساعد مقدمو الخدمات القانونية أيضاً يف إنشاء صناديق استئامنية )حيثام ينطبق ذلك( وفتح حسابات مرصفية لتمكني 

املجتمعات املحلية من إدارة مدفوعات اإليجار. وميكنهم أيضاً تقديم املساعدة يف إنشاء آليات للرقابة تهدف إىل ضامن امتثال املستثمرين 

واملجتمعات املحلية عىل حد سواء لرشوط االتفاق املتفاَوض عليه واستيفائها. وإذا مل ميتثل مستثمر لرشوط العقد، ميكن أن يساعد 

املدافعون عن الحقوق املجتمعات املحلية يف املطالبة بإنفاذ العقوبات املنصوص عليها )انظر اإلطار 14-4(.
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دعم األفراد واملجتمعات املحلية يف مواجهة مصادرة حقوق الحيازة املرشوعة  5-2-4

عندما تبادر الحكومات إىل تنفيذ مشاريع إمنائية كربى، قد تتعرض حقوق حيازة آالف األرس للمصادرة القرسية. وتتضمن الخطوط 

التوجيهية أحكاماً مفصلة بشأن تنفيذ عمليات املصادرة )انظر اإلطار 4-15(. وباإلضافة إىل املعلومات الواردة يف الخطوط التوجيهية، 

بعمليات  يتعلق  ما  يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعاهدات  آثار  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الدولية  القضائية  االجتهادات  أوضحت 

املصادرة. ومن الوثائق التي تنطوي عىل أهمية بالغة يف هذا الصدد التعليق العام رقم 7 )1997( بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه 

األساسية  واملبادئ  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  عن  الصادر 

)مفوضية  التنمية  بدافع  والترشيد  والرتحيل  اإلخالء  بعمليات  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ 

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بدون تاريخ؛ انظر أيضاً الفاو، 2009أ(.

ومثلام نوقش يف الفصل 3، ميكن أن يساهم واضعو القوانني يف الحوكمة املسؤولة للحيازة 

من خالل ترشيعات تُصاغ صياغة سليمة. وهناك أشياء كثرية ميكن فعلها يف مرحلة التنفيذ أيضاً. 

الحاالت. فيمكنها مثالً  هاماً يف هذه  العام دوراً  للصالح  القانونية  الخدمات  وتؤدي منظامت 

القيام مبا ييل:

إبالغ أفراد املجتمع املحيل بحقوقهم أثناء عملية املصادرة؛ وكيفية االعرتاض عىل اإلجراءات 	 

غري العادلة؛ وكيفية الطعن عىل قرارات التعويض؛

تستخدم منظمة نامايت يف سرياليون شبكة من املساعدين القانونيني، يدعمهم فريق صغري من املحامني والخرباء الفنيني، لتقديم 
الدعم القانوين للمجتمعات املحلية التي تشارك يف مفاوضات بشأن األرض أو تسعى للطعن يف الصفقات التي أُبرمت دون مفاوضات 
سليمة. ففي حالٍة حديثة العهد، قدمت املنظمة الدعم إىل قرية ماسيتييل الصغرية يف إطار منازعة مع رشكة للطاقة األحيائية وقعت 
عقود إيجار مدتها 50 عاماً مع قادة ثالثة مجالس مشيخات تشمل 000 58 فدان. وتنص رشوط عقد اإليجار عىل التخيل للرشكة عن 
مجموع أرايض ماسيتييل )796 2 فداناً(، مبا يف ذلك جميع األرايض الزراعية واملناطق املشرتكة والغابات واألرايض الرطبة واملسطحات 
نامايت  أبرمها قادتهم، وطلبوا من منظمة  التي  بالصفقة  القرية االعرتاف  املائية والقطع األرضية املخصصة للسكن. ورفض سكان 
مساعدتهم عىل فهم رشوط عقد اإليجار ومتثيلهم يف املفاوضات مع الرشكة. وبعد سلسلة من اللقاءات املجتمعية، وافق سكان 
القرية عىل تأجري ربع أراضيهم رشيطة سحب األرباع الثالثة املتبقية من عقد اإليجار. وبفضل دعم محامي املنظمة، قُبل اقرتاح 

سكان القرية وعدلت الرشكة عقد اإليجار.

ويف الفلبني، وضع مركز الحقوق القانونية واملوارد الطبيعية/كاساما سا كاليكاسان/جمعية أصدقاء األرض يف الفلبني برنامجاً ألفرقة 
املساعدين القانونيني املجتمعيني لتدريب املجتمعات النائية عىل كيفية جمع األدلة من أجل بناء قضية قانونية للدفاع عن حقوقها 
يف ما يتعلق باألرايض واملوارد الطبيعية ضد املشاريع اإلمنائية الكربى. ويف إطار هذا النهج، تتوىل أفرقة من أفراد املجتمع املحيل 
بني تنظيم ودعم عمليات تقيص الحقائق وجمع البيانات املطلوبة من اآلليات الرسمية لتقديم الشكاوى. وال يُِعني هذا النهج  املدرَّ
املساعدين القانونيني واملحامني عىل جمع املعلومات واألدلة الكافية لبناء قضايا قانونية متينة فحسب، بل يسهم أيضاً يف تدريب 
أفراد املجتمع املحيل ومتكينهم من استخدام القانون مبزيد من الفعالية لحامية حقوقهم. وقد حققت األفرقة العديد من النتائج 

الناجحة حتى اآلن مبا يف ذلك انسحاب رشكة تعدين من األرايض املجتمعية.

اإلطار 14-4
دعم املجتمعات املحلية يف 

تعاملها مع الرشكات: تجربة من 
سرياليون والفلبني

املصدر: Gregorio ,Rebuta و 
.2012 ,Hatta

 ,Knight و Brinkhurst :املصدر
.2014

املصادرة  وعمليات  خطط  تكون  أن  الدول  تضمن  أن  ينبغي   2-16
د أي شخص يرّجح أن يترّضر من املصادرة،  شفافة وتشاركية، وأن يُحدَّ
وأن يُبلَّغ بذلك ويُستشار يف جميع املراحل عىل النحو الصحيح. ومتاشياً 
املشاورات  توفر  أن  ينبغي  التوجيهية،  الخطوط  هذه  مبادئ  مع 
وأن  العام،  الغرض  لتحقيق  املمكنة  البديلة  بالُنهج  تتعلق  معلومات 
كام  العيش.  كسب  سبل  تعطيل  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  تراعي 
ينبغي أن تكون الدول متنبّهة حني تشمل املصادرة املقرتحة مناطق 
األرايض  تتّسم  أو حني  بيئية خاصة،  أو  أو دينية  ثقافية  ذات أهمية 
ومصايد األسامك والغابات بأهمية بالغة بالنسبة إىل سبل كسب عيش 

الفقراء أو الضعفاء.

اإلطار 15-4
أمثلة عىل أحكام 

الخطوط التوجيهية 
بشأن املصادرة
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وتحديد 	  الخربات،  وتبادل  مخاوفهم،  عن  والتعبري  املعلومات،  تبادل  املحيل  املجتمع  ألفراد  فيها  ميكن  عامة  اجتامعات  تنظيم   

االسرتاتيجيات املمكنة؛

 مساعدة أفراد املجتمع املحيل يف االعرتاض عىل الغرض من املصادرة؛	 

 العمل مع أفراد املجتمع املحيل عىل تحديد بدائل للمرشوع تكون قابلة للتطبيق وفعالة من حيث التكلفة تُجّنب املجتمع والبيئة 	 

وقوع اضطرابات أو تقلل منها؛

 دعم أفراد املجتمع املحيل يف إنجاز دراسات استقصائية ملصالح املجتمع، وإجراء تقييامت ألثر املرشوع املقرر، واملساعدة يف جمع 	 

البيانات ذات الصلة؛

 املساعدة يف وضع إجراءات فعالة لالتصال بني الوكالة الحائزة ومالك األرض أو شاغليها املترضرين؛	 

 تنفيذ آليات ملعالجة مظامل األرس املترضرة وحل النزاعات؛	 

 الدعوة إىل الشفافية واإلجراءات القانونية الواجبة أثناء إجراءات املصادرة؛	 

 مساعدة الناس يف الدفاع عن أنفسهم بفعالية، أو املبادرة إىل الدفاع عنهم، يف إجراءات االستئناف أو غريها من إجراءات تسوية 	 

املنازعات؛

 مساعدة الضعفاء، مبن فيهم النساء، يف تقديم مطالبات التعويض الفعالة؛	 

 مساعدة الناس يف وضع خيارات بديلة للتعويض وإعادة التوطني واستعادة سبل كسب عيشهم؛	 

 ضامن دفع التعويضات، والحرص عىل أن تتيح جهود إعادة التوطني سكناً بديالً مالمئاً، والوصول إىل املياه والهياكل األساسية واألرايض 	 

ومصايد األسامك والغابات املنتجة؛

 وتعزيز مهارات التفاوض للمطالبة بتعويض عادل أو طلب رفع معايري التعويض نيابة عن أفراد املجتمع املحيل، وغري ذلك من 	 

أشكال الدعم.

وميكن أن تؤدي منظامت الخدمات القانونية للصالح العام أيضاً دوراً رقابياً من خالل رصد أعامل الوكالة الحائزة لضامن تقيدها 

بالشفافية واإلنصاف يف عمليات املصادرة املنصوص عليها قانونياً. وإذا مل تنجح األساليب التوفيقية، قد يلزم تنظيم اجتامعات عامة أو 

إرشاك وسائط اإلعالم أو اتباع اسرتاتيجيات أخرى للدعوة من أجل الطعن يف السلوك امليسء أو الفاسد ومطالبة الدولة باالمتثال اللتزاماتها 

القانونية وإنفاذ القوانني التي تحمي حقوق الحيازة املرشوعة.

 ينبغي أن تدعم منظامت الخدمات القانونية للصالح العام املواطنني يف مساءلة حكومتهم عن الحوكمة املسؤولة والعدالة وسيادة  3
القانون. وينبغي أيضاً أن تقوم مبا ييل:

 تعزيز الوعي القانوين باملضمون املوضوعي للقوانني ذات الصلة وكذلك باملعلومات العملية واإلجرائية املتعلقة بكيفية اتباع  3
اإلجراءات القانونية واإلدارية للنجاح يف املطالبة بحقوق الحيازة وحاميتها والدفاع عنها؛

 دعم توثيق حقوق الحيازة املرشوعة وتسجيلها، مبا يف ذلك حقوق حيازة األفراد واملجتمعات املحلية يف إطار النظم العرفية أو  3
الخاصة بالشعوب األصلية؛

 دعم املطالبات املتعلقة بالتعدي عىل حقوق الحيازة والتمييز القائم عىل نوع الجنس والسن ووضع األقليات والطبقة االجتامعية؛ 3

دعم املجتمعات املحلية أثناء املفاوضات مع املستثمرين األجانب، ومساعدتها عىل ضامن وفاء املستثمرين برشوط العقد؛ 3

دعم األفراد واملجتمعات املحلية يف مواجهة عمليات مصادرة حقوق الحيازة املرشوعة، وضامن تقيد الوكاالت الحكومية واألطراف  3
الفاعلة بواليات قانونية تراعي مصالح الفقراء، بتذكريها باللوائح املراعية ملصالح هذه الفئة، ورصد العمليات اإلدارية، واالضطالع 

بدور ’الرقيب’ لضامن امتثال املسؤولني الحكوميني للقوانني ذات الصلة.

التوصيات الرئيسية 2-4
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دور محامي األعامل  3-4

- سواء  األعامل  الذين ميثلون قطاع  املحامون  يؤدي  أن  1، ميكن  الفصل  ذُكر يف  مثلام 

تابعني  أو كمحامني  املحاماة  املحليني، يف مكاتب  أم  األجانب  باملستثمرين  األمر  أتعلق 

للرشكات – دوراً هاماً يف ضامن التقيد باملعايري املحددة يف الخطوط التوجيهية. ومعظم 

التوجيهية موجهة للدول، ولكن بعضها موجه رصاحة للرشكات )انظر  الخطوط  أحكام 

اإلطار 4-16(. فكيف ينبغي إذن أن يسدي املحامون الذين ميثلون الرشكات املشورة إىل 

موكليهم بشأن القضايا املشمولة بهذه األحكام؟

وسيكون كثري من املعايري الواردة يف الخطوط التوجيهية متسقة مع القانون الوطني 

القانونية  املشورة  تقديم  سيسهم  الحاالت،  هذه  ويف  الصلة.  ذات  القضائية  الوالية  يف 

السليمة استناداً إىل القانون الوطني الساري يف تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية. أما يف 

الخطوط  يف  الواردة  املعايري  مستوى  إىل  يرقى  ال  الوطني  القانون  فإن  أخرى،  حاالت 

التوجيهية، وميكن أن يثري تحديد كيفية إسداء املشورة للموكلني مشاكل أصعب.

وقد أصبح من الشائع عىل نحو متزايد، بفضل انتشار العوملة االقتصادية، أن يعمل 

املستثمرون يف البلدان التي ال تكون فيها القوانني واللوائح مكتملة يف مجاالت هامة تثري 

شواغل بيئية واجتامعية، مبا يف ذلك العديد من األمور التي تتناولها الخطوط التوجيهية. 

اتخاذ  واألخالق  الحكمة  من  بأن  موكليهم  ينصحوا  بأن  األعامل  محامي  توصية  وميكن 

إجراءات تتجاوز التزاماتهم القانونية الدنيا.

وتسلط البحوث الضوء عىل املخاطر الرئيسية )املالية والتشغيلية واملتعلقة بالسمعة( 

للقانون  مُيتثل رسمياً  تامة، حتى عندما  الحيازة مراعاة  تُراَع قضايا  إذا مل  تنجم  التي قد 

الوطني )The Munden Project, 2013(. وحتى عندما متتثل املعامالت املتعلقة بالحيازة 

للقانون الوطني، قد تنشأ منازعات إذا مل يعترب السكان املحليون هذه املعامالت مرشوعة. 

وقد قوبلت مجموعة من الصفقات الكربى املتعلقة باألرايض من أجل الزراعة القامئة عىل 

الغرس مبعارضة شديدة، وُوصفت وصفاً سلبياً بأنها "استيالء عىل األرايض"، حتى يف سياق 

صفقات تتامىش عموماً مع القانون الوطني. وعندما يقترص محامو األعامل يف مشورتهم 

عىل االمتثال القانوين ويغفلون الخطوط التوجيهية، ميكن أن يُعرِّضوا موكليهم للمنازعات 

ولإلرضار باألموال والعمليات والسمعة.

ولهذه األسباب، تعهدت بعض الرشكات بالتزامات علنية بالتقيد بالخطوط التوجيهية يف عملياتها، أو يف مختلف سالسلها الخاصة 

بالتوريد )الفاو، 2014أ(، وينبغي أن يدرك محاموها أهمية مسؤوليتهم عن تشجيع تلك االلتزامات. وينبغي أيضاً أن يُطلع هؤالء موكليهم 

عىل أن من املحتمل أن يجري املدافعون عن الحقوق من املجتمع املدين رصداً وثيق

التجارية،  الرشكات  ذلك  يف  مبا  الحكومية،  غري  الفاعلة  الجهات  تتحمل   2-3
مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة. وينبغي أن تترصف 
وحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاك  لتفادي  الواجبة  بالعناية  التجارية  الرشكات 
إلدارة  مالمئة  نظامً  تعتمد  أن  وينبغي  باآلخرين.  الخاصة  املرشوعة  الحيازة 
املخاطر من أجل الحّد من اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة 
املرشوعة ومعالجتها. وينبغي أن تنص الرشكات التجارية عىل آليات غري قضائية 
الفعالة  التظلّم  آليات  ذلك  يف  مبا  االنتصاف،  سبل  إلتاحة  إطارها  يف  وتتعاون 
عىل املستوى التشغييل، حسب االقتضاء، حني تتسبب بآثار سلبية عىل حقوق 
تحدد  أن  وينبغي  وقوعها.  يف  تسهم  أو  املرشوعة،  الحيازة  وحقوق  اإلنسان 
الرشكات التجارية وتقيّم أية آثار فعلية أو محتملة عىل حقوق اإلنسان وحقوق 

الحيازة املرشوعة تكون قد تسببت بها.

الناتجة  الحيازة  حقوق  يف  املعامالت  أشكال  جميع  ذ  تُنفَّ أن  ينبغي   3-12
وفقاً  شفافة  بصورة  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  يف  االستثامرات  عن 
للسياسات القطاعية الوطنية ذات الصلة، وأن تكون متسقة مع أهداف النمو 
أصحاب  عىل  تركّز  التي  املستدامة  البرشية  والتنمية  واالقتصادي  االجتامعي 

الحيازات الصغرية.

12-4 ينبغي أالّ تتسبّب االستثامرات املسؤولة بأي أذى، وأن توفر الحامية من 
انتزاع ملكية أصحاب حقوق الحيازات املرشوعة ومن األرضار البيئية، كام ينبغي 
أن تحرتم حقوق اإلنسان. وينبغي تفعيل تلك االستثامرات من خالل رشاكات مع 
املستويات الحكومية ذات الصلة ومع أصحاب حقوق حيازة األرايض ومصايد 
األسامك والغابات عىل الصعيد املحيل، مبا يحرتم حقوقهم يف الحيازة املرشوعة. 
وينبغي أن تسعى إىل املساهمة بقدر أكرب يف تحقيق أهداف سياساتية من قبيل 
القضاء عىل الفقر؛ وتوفري األمن الغذايئ، واالستخدام املستدام لألرايض ومصايد 
الريفية؛  التنمية  يف  واملساهمة  املحلية؛  املجتمعات  ودعم  والغابات؛  األسامك 
االجتامعية  التنمية  وتعزيز  وتوفريها؛  املحلية  األغذية  إنتاج  بنظم  والنهوض 
املعيشة؛ وتوفري  ُسبل  املستدامة؛ واستحداث فرص عمل؛ وتنويع  واالقتصادية 
للقوانني  واالمتثال  واملستضعفون؛  الفقراء  ذلك  يف  مبا  والشعب،  للبلد  منافع 
املتصلة مبعايري منظمة  الرئيسية، ولاللتزامات  الدولية  العمل  الوطنية وملعايري 

العمل الدولية، حني تنطبق.

الوطنية،  والترشيعات  القوانني  يحرتموا  أن  املستثمرين  عىل  يتعنّي   12-12
سيادة  ويحرتموا  ويحرتموها،  اآلخرون  ميتلكها  التي  الحيازة  بحقوق  ويعرتفوا 
القانون وفقاً للمبدأ العام الذي يرعى الجهات الفاعلة غري الحكومية كام هو 
وارد يف هذه الخطوط التوجيهية. وال ينبغي أن تسهم االستثامرات يف انعدام 

األمن الغذايئ والتدهور البيئي.

اإلطار 16-4
الرشكات التجارية يف الخطوط 

التوجيهية
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ألعامل هذه الرشكات يف ضوء الخطوط التوجيهية، وأن يعبئوا الرأي العام يف حالة عدم تطبيق الضامنات املنصوص عليها يف الخطوط 

التوجيهية.

وباإلضافة إىل خيارات الرشكات، مثة أيضاً أسباب أخرى تربر لِم ينبغي أن يأخذ محامو األعامل الخطوط التوجيهية عىل محمل الجد. 

فكام نوقش يف الفصل 2، ليست الخطوط التوجيهية ملزِمة يف حد ذاتها، ولكن بعض أحكامها تتامىش مع املسؤوليات والواجبات املهنية 

التي تقع عىل املحامني عموماً، ومع املعايري القانونية الدولية، يف ما يتعلق مثالً بقانون حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد 

من األحكام الواردة يف الخطوط التوجيهية تتامىش مع إرشادات ومعايري أخرى غري ملزمة تتناول قطاع األعامل، ولذلك فحتى عندما ال 

تكون القوانني الوطنية متسقة متاماً مع الخطوط التوجيهية، مثة مجموعة من املعايري الدولية األخرى التي تعزز مبادئ الحوكمة املسؤولة 

املنصوص عليها يف الخطوط التوجيهية.

ومن األمثلة الهامة يف هذا الصدد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان، التي ورد ذكرها يف الفصل 

2. وتحظى هذه املبادئ التوجيهية بدعم كبري من القطاع الخاص، وساهمت يف تزايد القبول لدى املهنيني القانونيني بأن املعايري غري امللزمة 

ميكن أن تشكل جزءاً هاماً من املشورة املسداة إىل الرشكات. فعىل سبيل املثال، ما فتئت رابطات املحامني ومكاتب املحاماة تضع إرشادات 

للمحامني بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان والقضايا املتعلقة باملسؤولية االجتامعية للرشكات، وقد رشع املامرسون يف دمج هذه 

االعتبارات يف مامرساتهم املتعلقة باملعامالت )انظر اإلطار 17-4(.

ومثة كثري من القواسم املشرتكة بني الخطوط التوجيهية واملبادئ التوجيهية، وتشري الخطوط التوجيهية ضمناً إىل املبادئ التوجيهية 

)الفقرة 3-2(. غري أن هناك أوجه اختالف هامة أيضاً، ألسباب ليس أقلها أن املبادئ التوجيهية تركز عىل حقوق اإلنسان، أما الخطوط 

التوجيهية فتتناول حقوق اإلنسان ولكنها تركز عىل حقوق الحيازة )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2013(.

ميكن العثور عىل سابقة تتعلق بنصح املحامني موكليهم بالتقيد بالصكوك غري امللزمة، مثل الخطوط التوجيهية، يف مجموعة من 
املبادرات األخرى. فوضُع مبادئ إبرام العقود املنطوية عىل املسؤولية: إدماج إدارة املخاطر املتصلة بحقوق اإلنسان يف املفاوضات 
التعاقدية بني الدولة واملستثمر: توجيهات للمتفاوضني، باعتبارها إضافة إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية 
وحقوق اإلنسان، يشكل إطاراً لضامن اتساق املامرسات التعاقدية مع معايري حقوق اإلنسان. ومن األمثلة األخرى مبادرة "املحامون 
بوصفهم قادة" التي أطلقها االتفاق العاملي لألمم املتحدة. وقد أدت هذه املبادرة إىل إعداد مجموعة من األدلة يف مجاالت تشمل 

البيئة ومكافحة الفساد وحقوق اإلنسان.

القانون يف إنجلرتا وويلز بشأن  التابع لجمعية  املجلس االستشاري  التي اعتمدها مؤخراً  التوصيات  ويتجىل هذا االتجاه كذلك يف 
األعامل التجارية وحقوق اإلنسان )جمعية القانون يف إنجلرتا وويلز، 2014(. وتشمل هذه التوصيات االعرتاف مبسؤولية املحامني عن 
حامية حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية، والحاجة إىل تجسيد ذلك، حسب االقتضاء، يف املشورة املسداة للموكلني. 
وحددت هذه التوصية أيضاً املسؤولية املهنية التي تقع عىل املحامني باعتبارهم مستشارين ومهنيني قانونيني يحظون بالثقة. ودعا 
الفريق االستشاري مكاتب املحاماة إىل اعتامد سياسات حقوق اإلنسان وتوخي العناية الواجبة يف اإلجراءات مبا يتامىش مع املبادئ 
التوجيهية لتحديد ما قد ينجم عن أنشطتها من مخاطر عىل حقوق اإلنسان ومنعها والتخفيف منها، وااللتزام برصد تلك الجهود 

وتقييمها.

وحقوق  التجارية  األعامل  بشأن  املحامني  رابطات  إىل  توجيهات   2015 عام  يف  الدولية  املحامني  رابطة  أقرت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
اإلنسان، وتعمل حالياً عىل إعداد ملحق لتلك الوثيقة التوجيهية، بعنوان توجيهات إىل محامي األعامل حول مبادئ األمم املتحدة 
التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان. ويقدم مرشوع ورقة عمل بشأن هذه التوجيهات صدر يف عام 2014 للتعليق 
عليه إرشادات بشأن السبل التي ميكن أن تجعل املبادئ التوجيهية هامة يف املشورة التي يسديها محامو األعامل ملوكليهم، مبا يتفق 
مع مسؤوليتهم األخالقية املهنية كمحامني عن إعالء سيادة القانون، والعمل مبا يخدم املصالح الفضىل ملوكليهم، وحفظ أرسارهم. 
ويستعرض مرشوع الورقة أيضاً اآلثار التي ميكن أن ترتتب عىل املبادئ التوجيهية يف مكاتب املحاماة باعتبارها رشكات تجارية تتحمل 

بدورها مسؤولية عن احرتام حقوق اإلنسان، مع الرتكيز عىل الخدمات املقدمة للموكلني.

اإلطار 17-4
سابقة ميكن أن يعتد بها املحامون 
الذين يسدون املشورة ملوكليهم للتقيد 
بالخطوط التوجيهية

املصدر: رابطة املحامني 
الدولية، 2014 ، 2015

املصدر: الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، 2011 واالتفاق العاملي 
لألمم املتحدة.

املصدر:جمعية القانون يف 
إنجلرتا وويلز، 2014
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التي تتوىل الرشكات من خاللها "تحديد كيفية  العملية  الواجبة بحقوق اإلنسان هو  العناية  التوجيهية، فإن توخي  للمبادئ  وفقاَ 

معالجة اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان التي تحدثها املؤسسات التجارية، والحيلولة دون حدوث هذه اآلثار والتخفيف من حدتها وتوضيح 

كيفية معالجتها" )املبدأ 17(. "وينبغي أن تشمل هذه العملية تقييم اآلثار الفعلية واملحتملة عىل حقوق اإلنسان، وإدماج ما يتم التوصل 

إليه من استنتاجات والترصف بناًء عليها، ومتابعة إجراءات معالجة هذه التأثريات، واإلبالغ عن كيفية معالجتها" )املبدأ 17(. وستختلف 

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان "من حيث تعقيدها بحسب حجم املؤسسة، وخطر حدوث آثار شديدة ضارة بحقوق اإلنسان، وطبيعة 

عمليات املؤسسة وسياقها" )املبدأ 17(. ويوضح التعليق عىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بأن مفهوم العناية الواجبة بحقوق اإلنسان 

ميكن إدراجه يف نظم أوسع إلدارة املخاطر داخل املؤسسة، مبا يف ذلك عمليات تقييم األثر.

وتدعو قراءة املبادئ التوجيهية مقرتنة بالخطوط التوجيهية إىل الجمع بني قضايا حقوق الحيازة املرشوعة وإجراءات توخي العناية 

الواجبة. ويقدم مرشوع توجيهات إىل محامي األعامل حول مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان )انظر 

اإلطار 4-17( إرشادات محددة بشأن كيفية توخي العناية الواجبة بحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يعتمد املحامون عىل 

الخطوط التوجيهية إلسداء املشورة إىل موكليهم بشأن التخفيف من حدة األثر، أو تفادي املخاطر، أو حتى إنهاء العالقة يف ظروف معينة.

وميكن أن يُذكّر محامو األعامل موكليهم بأن القانون الوطني، يف حال عدم تواؤمه مع الخطوط التوجيهية، ال مينع بالرضورة الرشكات 

التجارية للقانون الوطني دون تقيّدها  التجارية من تطبيق معايري أشد رصامة. وقد تنشأ قضايا أصعب عندما يُحول امتثال الرشكات 

بالخطوط التوجيهية؛ كام هو الحال مثالً عند وجود تناقض مبارش بني القانون الوطني والخطوط التوجيهية.

ويناقش مرشوع توجيهات إىل محامي األعامل حول مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان )انظر 

اإلطار 4-17 وIBA, 2014( كيفية التصدي لهذه التحديات يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان، داعياً املحامني إىل إسداد مشورة بالغة األهمية 

للموكلني من أجل استكشاف اإلجراءات املناسبة دون انتهاك القانون الوطني. وميكن أن تشمل الخيارات يف هذا الصدد ما ييل: تقييم مدى 

غموض القانون الوطني؛ والتامس التوضيح من الحكومة، بل والطعن عىل القانون أمام املحاكم الوطنية عندما يُسمح بذلك؛ وإيجاد حلول، 

الوطني. وميكن استكشاف  القانون  انتهاك  املتعلقة بحقوق اإلنسان دون  بالتزاماتها  بالوفاء  املوازية، وتسمح للرشكة  العمليات  تشمل 

خيارات مامثلة يف سياق القضايا التي تؤثر يف حقوق الحيازة املرشوعة.

الحدود  التزامات تتجاوز  النظر أيضاً يف أهمية أي  الدولية، قد يتعني عىل محامي األعامل  الدويل واملعايري  القانون  وباإلضافة إىل 

الوطنية. ومثلام سبقت مناقشته، تنص الخطوط التوجيهية عىل أن الدول التي تنتمي إليها الرشكات تضطلع بدور يف ضامن عدم ضلوع 

الرشكات يف أي انتهاك لحقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة )الفقرة 3-2(. ويعزز هذه النقطة القسم 12 من الخطوط التوجيهية 

الذي يتناول االستثامرات، إذ ينص عىل أنه حني تبادر الدول إىل االستثامر أو تشجيع االستثامر يف الخارج، ينبغي لها أن تضمن اتساق 

سلوكها مع حامية حقوق الحيازة املرشوعة، وتعزيز األمن الغذايئ والتزاماتها القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل، مع إيالء االعتبار 

الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية )الفقرة 15-12(.

ومتاشياً مع هذه التوجيهات، قد يتعني عىل محامي األعامل مراعاة أحكام القانون الوطني السارية يف الدولة التي تنتمي إليها الرشكة، 

والتي قد يكون لها تأثري عىل االستثامرات يف بلدان أخرى.
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 ومن األمثلة عىل هذه القوانني الوطنية الترشيعاُت املتعلقة بكبح فساد املسؤولني األجانب )مثل قانون الواليات املتحدة بشأن 

املامرسات األجنبية الفاسدة(. وكام نوقش أعاله، فإن منع الفساد موضوع يتكرر يف الخطوط التوجيهية. وقد صدقت جميع بلدان منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وسبع بلدان غري أعضاء فيها عىل اتفاقية هذه املنظمة بشأن مكافحة رشوة املوظفني العموميني 

األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، وبدأ العديد منها تفعيل االتفاقية. وباإلضافة إىل ذلك، تشرتط العديد من الدول التي تنتمي إليها 

ائتامنات  أو  تأمينات االستثامر  الدولة، مثل الحصول عىل  أرادوا طلب دعم  إذا  السليمة  الرشكات تقيد املستثمرين مبعايري املامرسات 

التصدير.

وقد أصدرت عدة أطراف فاعلة مزيداً من اإلرشادات للرشكات التجارية وال سيام بشأن قضايا حيازة األرايض واالستثامرات يف مجال 

األعامل الزراعية التجارية. ويستهدف دليل فني ستعده منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مستقبالً القطاع الخاص ويركز عىل قضايا 

االستثامر. وقد أعدت مجموعة إنرتالكن )منتدى يضم أصحاب املصلحة( ومبادرة الحقوق واملوارد إرشادات إضافية للرشكات بشأن احرتام 

الحقوق املتعلقة باألرايض والغابات )The Interlaken Group و RRI, 2015(. ونرشت اللجنة الفنية الفرنسية املعنية بحيازة األرايض 

والتنمية دليل العناية الواجبة يف مشاريع األعامل الزراعية التجارية التي تؤثر يف الحقوق املتعلقة باألرايض وامللكية )اللجنة الفنية املعنية 

بحيازة األرايض والتنمية، 2014ب( الذي يستند رصاحة إىل الخطوط التوجيهية. ويتضمن الدليل شبكة مفصلة تحدد "املعايري" و"األسئلة 

الرئيسية" لتقييم قضايا الحيازة االجتامعية واالقتصادية والبيئية املرتبطة بتصميم املشاريع االستثامرية املقرتحة. وتويل املعايري واألسئلة 

الرئيسية اهتامماً كبرياً للقضايا القانونية والتعاقدية. ورغم أن الدليل مل يصمم للمحامني يف املقام األول، ميكن أن يساعدهم عند توخي 

العناية الواجبة بالحيازة يف املشاريع االستثامرية املقرتحة.

ويتناول دليل العناية الواجبة يف مشاريع األعامل الزراعية التجارية التي تؤثر يف الحقوق املتعلقة باألرايض وامللكية بعض القضايا 

التي حظيت باهتامم محدود يف الجهود الدولية لوضع املعايري. فهو يناقش مثالً مسألة التعامل مع القضايا التاريخية املتعلقة بحيازة 

األرايض )"خصوم الحيازة" )passifs fonciers((. وقد تكون هذه القضايا بالغة األهمية عندما يحوز املستثمر، عىل سبيل املثال، رشكة 

مالكة لألرايض حصلت بدورها عىل ملكية األرايض يف ظروف شّكلت موضوع الخالف؛ أو عندما يحوز املستثمر عىل األرايض من الدولة 

التي قامت بدورها مبصادرتها يف ظروف شّكلت موضوع الخالف. ورغم أن املعامالت املرتبطة باملستثمر مبارشة قد تكون غري خالفية 

نسبياً، فإن االستيالء عىل "خصوم حيازة" سابقة قد يعرض املستثمر ملخاطر تهدد حيازته وسمعته، وال سيام إذا كان الطعن مستمراً أو 

والتنمية،  األرايض  بحيازة  املعنية  الفنية  )اللجنة  الواجبة  العناية  توخي  عمليات  يف  املخاطر  هذه  املحامون  يراعي  أن  وينبغي  كامناً. 

2014ب(.

ومثة مسألة عملية أخرى قد تنشأ يف معرض إسداء املشورة للموكلني بشأن صفقات الحيازة تتعلق بالحاالت التي تتفاوض فيها الرشكة 

مبارشة مع فئات املجتمع املحيل. فقد تكون هناك اختالالت شديدة يف القوة تتفاقم من جراء التفاوت يف التمثيل القانوين إذا كانت 

املجتمعات املحلية تفتقر إىل املوارد الالزمة لتوكيل محامني.

وقد ترغب الرشكات التجارية التي تعتمد منظوراً طويل األجل يف مساعدة املجتمعات املحلية عىل االستعانة مبمثل قانوين، علامً أن 

الصفقة املشمولة مبفاوضات أفضل تنطوي عىل فائدة أكرب لكال الطرفني يف نهاية املطاف. وميكن أن يشمل هذا النهج تقديم الدعم املايل 

لدفع الرسوم والنفقات القانونية للمجتمعات املحلية. وميكن أن يتيح هذا الحل التمثيل القانوين للمجتمعات املحلية، ولكنه يثري أيضاً 

تساؤالت بشأن تضارب املصالح، ألن الطرف الذي يتفاوض مع املجتمعات املحلية يدفع أتعاب املحامني الذين ميثلونها. وميكن أن تساعد 

حلول فنية يف التخفيف من حدة املخاطر إذا كانت التكاليف القانونية، مثالً، تُغطى عن طريق صناديق استئامنية أو مؤسسات بدالً 

من أن تغطيها الرشكة مبارشة.



83 4- تفعيل القانون عىل صعيد املامرسة

ومع ذلك، يؤدي هذا الوضع يف نهاية املطاف إىل تزايد الحاجة إىل أن يكون هذا النوع من املساعدة القانونية مؤهالً للحصول عىل 

املعونة القانونية، والحاجة إىل أن تكون املعونة القانونية مزودة باملوارد املالمئة ويف املتناول. ويشري هذا الوضع أيضاً إىل الدور الذي ميكن 

مستنرية  قرارات  اتخاذ  عىل  املحلية  املجتمعات  قدرة  لضامن  التنمية  ووكاالت  املدين  املجتمع  من  الحقوق  عن  املدافعون  يؤديه  أن 

والتفاوض بفعالية.

 ميكن أن يؤدي محامو األعامل دوراً هاماً يف تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية، بالتفكري يف انعكاساتها عىل موكليهم. 3

 تستدعي اعتبارات الحصافة واألخالق من املحامني أخذ الخطوط التوجيهية عىل محمل الجد، وال سيام بالنظر إىل ما يهدد  3
الحيازة من مخاطر شديدة ميكن أن تقرتن باالستثامرات يف املوارد الطبيعية.

 ميكن أن يشمل هذا االهتامم بالخطوط التوجيهية إدماج التقيد بها يف إجراءات توخي العناية الواجبة، ونصح املوكلني بالعمل  3
عىل التخفيف من حدة األثر أو تفادي املخاطر أو حتى إنهاء العالقة يف ظروف معينة.

 عندما يتعارض القانون الوطني تعارضاً مبارشاً مع الخطوط التوجيهية، ميكن أن تشمل الخيارات ما ييل: تقييم مدى غموض  3
القانون الوطني؛ والتامس التوضيح من الحكومة، بل والطعن عىل القانون أمام املحاكم الوطنية عندما يُسمح بذلك؛ وإيجاد 
حلول، تشمل العمليات املوازية، وتسمح للرشكة بالوفاء بالتزاماتها املتعلقة بحقوق الحيازة املرشوعة دون انتهاك القانون 

الوطني.

 قد يتعني عىل محامي األعامل أيضاً مراعاة الخطوط التوجيهية يف سياق أي التزامات سارية تتجاوز الحدود الوطنية يف ما يتعلق  3
بأمور من قبيل الفساد مثالً.

ترتيبات  3 ينبغي وضع  تتفاوض معها،  التي  املحلية  للمجتمعات  القانونية  التكاليف  التجارية تغطية  تتوىل الرشكات   عندما 
مؤسسية فعالة للتقليل إىل أدىن حد من مشاكل تضارب املصالح.

التوصيات الرئيسية 3-4
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تسوية منازعات الحيازة   -5

ولنئ كانت معظم الفصول السابقة قد تطرّقت ملزايا تطبيق الخطوط التوجيهية بوصفها وسيلة لتفادي املنازعات، فالخالفات يف الواقع 

حقيقة ال مفر منها يف الحياة. واستجابة لهذا االحتامل، يبحث هذا الفصل السبل الكفيلة باستخدام الخطوط التوجيهية يف سياق حّل 

يدرس  ثم  القانونية.  الخدمات  مقدمي  من  وغريهم  املحامني  تهّم  وملاذا  الحيازة  نزاعات  هي  ما  حول  النقاش  ويستهل  املنازعات. 

إمكانية اللجوء إىل القضاء عىل ما يتبني من انتهاكات لحقوق الحيازة، واإلرشادات املستمدة من الخطوط التوجيهية بشأن عمليات 

حّل املنازعات، والفرص املتاحة للقضاة وصناع القرار ملراعاة الخطوط التوجيهية يف أداء واجباتهم.

حّل منازعات الحيازة – املفاهيم الرئيسية  1-5

ما هي منازعات الحيازة؟  1-1-5

ميكن أن يؤدي التنافس عىل األرايض ومصايد األسامك والغابات إىل نزاعات حول حقوق الحيازة لهذه املوارد. وميكن أن تحدث هذه 

املنازعات ضمن العائالت أو بينها، وبني األفراد أو املجتمعات املحلية والرشكات الخاصة، أو ميكن أن تكون مطالبات ضد الدولة. وقد 

تنشأ املنازعات بشأن مجموعة من القضايا من قبيل اإلرث أو الحدود أو املعامالت  )اُنظر اإلطار 5-1(. وتعّد منازعات الحيازة مهّمة، 

ألنها ما مل تُعالَج، ميكن أن تتصاعد إىل أن تُصبح رصاعاً عنيفاً. وعالوة عىل ذلك، فتوفري وسائل فعلية ومرشوعة لتسوية املنازعات ميثل 

عامالً مهامًّ من عوامل حامية حقوق الحيازة املرشوعة، وإحدى وظائف القانون الرئيسية )الفاو، 2014 ج(.



الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون88

عىل  التوجيهية،  الخطوط  من  و25   21 القسمني  يف  املصطلحني  تناول  )تّم  و"املنازعات"  "النزاعات"  بني  التوجيهية  الخطوط  متيّز 

التوايل(. وبشكل عام، يُستخَدم مفهوم "النزاعات" يف القسم 21 )انظر اإلطار 5-4( لإلشارة إىل مطالبات الحيازة التي هي محدودة يف 

طبيعتها، وميكن تناولها يف إطار القانون القائم. ويتّم بحث املنازعات يف الجزء 5 من الخطوط التوجيهية املتعلقة بإدارة الحيازة إىل جانب 

سجالت الحيازة، والتقييم، والرضائب والتخطيط املكاين.

وعىل العكس من ذلك، يُستخَدم مصطلح "املنازعات" يف القسم 25 من الخطوط التوجيهية عندما يتعلّق األمر باضطرابات تحدث 

عىل صعيد املجتمع أو عىل نطاق واسع، وتؤدي إىل تغيريات واسعة النطاق يف الرتتيبات الخاّصة بالحيازة. كام تنظر الخطوط التوجيهية 

أيضاً يف ظروف التمييز الناجمة عن القوانني أو السياسات التي قد تؤدي إىل املنازعات. وترد مناقشة املنازعات يف الفصل 25 من الجزء 6 

من الخطوط التوجيهية بشأن حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية وتغري املناخ.

تشمل أنواع املنازعات، املشار إليها يف الفصل 25، القضايا املعقدة املرتبطة مبواضيع القانون الدويل العام، مبا يف ذلك القانون اإلنساين 

الدويل والقانون الدويل لالجئني وحامية حقوق الحيازة املرشوعة يف حاالت النزاع. كام أن الرتكيز يف هذا الدليل عىل القوانني والسياسات 

الوطنية، وكذلك القيود التي فرضها حجم الوثيقة، استلزم إبقاء هذه القضايا خارج نطاق هذا الدليل. وبدال من ذلك، يركز هذا الفصل 

بالخصوص عىل اآلثار املرتتبة عىل الخطوط التوجيهية يف مجال حّل املنازعات املتعلقة بالحيازة مبوجب القانون الوطني. ومع ذلك، فإن 

رضورة قيام الدول بحذف القوانني والسياسات التمييزية التي نوقشت يف الفصل 25، مسألة قد يتم تحديدها ومعالجتها يف ما يتعلق 

بعمليات تقييم القانون الوطني.

مصادر منازعات الحيازة  2-1-5

ميكن أن تنشب منازعات الحيازة من مصادر متنوعة. وينبغي للمحامني وغريهم من مقدمي الخدمات القانونية إيالء اهتامم خاّص 

لهذه املصادر وخصوصياتها. وتشمل مصادر املنازعات املتكررة انعدام أمن الحيازة، وشّحة املوارد، و"نوعية" القانون )أو باألحرى عدم 

وجوده(، والظلم التاريخي )الفاو، 2014 ج(.

قد تتعلق املنازعات داخل األرسة بحقوق ملكية املرأة يف املسائل املتعلقة باملرياث. يصادر الحموان مثالً أرايض أو سفن الصيد الحريف 
من األرامل ويدفعوهن إىل الفقر خرقاً لقوانني املرياث املحلية. 

وتشمل األمثلة عن املنازعات بني األرَُس، اختالف أرستني من نفس املجتمع بشأن حدود أراضيهام، وبني املجتمعات والرعاة واملزارعني 
قد تحدث منازعات حول الوصول إىل موارد املياه.

وعندما تكتسب الرشكات حقوق الحيازة يف األرايض ومصايد األسامك والغابات، ميكن أن تنشأ منازعات مع املجتمعات املحلية. 
فعىل سبيل املثال، قد متنح السلطات امتيازات قطع األشجار للمشغلني التجاريني، مام يؤّدي إىل طرد مستخدمي الغابات. وباملثل، 
قد متنح الدولة اإلذن ألحد املستثمرين من القطاع الخاص بالتخطيط لبناء منتجع سياحي، وبالتايل يتّم ترشيد الصيادين من تلك 
األرايض قرساً. وميكن أيضاً إلعادة توزيع حقوق الصيد من مجموعة مستخدمني ألخرى )من الصيادين الحرفيني مثالً إىل الصيادين 

يف القطاع التجاري أو الرتفيهي( أن تؤدي إىل منازعات بشأن الحيازة.

اإلطار 1-5
أمثلة عن منازعات 
الحيازة 
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وترد مناقشة مسألة انعدام أمن الحيازة يف مواضع أخرى من هذا الدليل )انظر الفصلني 2 و3، عىل وجه الخصوص(. باختصار، ينشأ 

انعدام أمن الحيازة من خوف  أصحاب الحيازة من فقدان متتعهم باملوارد التي يّدعون حقوق الحيازة بشأنها. وتكون الفئات املهمشة هي 

األكرث ترضرا من انعدام أمن الحيازة.

وقد تكون ندرة املوارد، وهي مسألة مرتبطة بانعدام أمن الحيازة، محركا رئيسيا آخر للمنازعات بشأن الحيازة. وتنشأ املسألة عندما 

االستهالك،  وارتفاع  السكاين  النمو  مثل  عوامل  إىل  املوارد هذه  ندرة  ترجع  وقد  الطلب.  لتلبية  كاٍف  الطبيعية غري  املوارد  توافر  يكون 

والضغوط التجارية أو انحراف االستهالك لدى املستخدمني، وتركّز األرايض. 

وتُناقش نوعية القوانني يف الفصل 3. فيمكن مثالً لقوانني غامضة أو غري واضحة أن تؤدي إىل مطالبات متنافسة يف ما يتعلق باألرايض 

أو بالغابات نفسها. كام يعّد عدم الوضوح بشأن حالة حقوق الحيازة العرفية مصدراً شائعاً للمنازعات.

وميكن للظلم التاريخي أيضاً أن يولّد املنازعات، خاصة يف الحاالت التي يسفر فيها إكراه الناس عىل تغيري مواطن إقامتهم وانتزاع 

ملكيتهم عىل آثار عىل السكان املترضرين تستمر مدة طويلة بعد وقوع األحداث.

توفري آليات حل منازعات الحيازة وحامية حقوق الحيازة املرشوعة  5-1-3

كام نوقش أعاله، يعّد توفري آليات حل منازعات الحيازة وحامية حقوق الحيازة املرشوعة وظيفة أساسية من وظائف القانون. وميكن 

للمحامني وغريهم من مقدمي الخدمات القانونية القيام بدور أسايس يف حّل منازعات الحيازة. ويف جميع البلدان تقريبا، يكون القانون 

الوطني قد أقام نظاماً قضائيا رسميا يسمح بالبّت رسميا يف منازعات الحيازة. ومن شأن القانون الوطني أيضا وضع قواعد تحّدد مسائل 

من قبيل ما ييل: كيفيّة تعيني القضاة؛ واملحكمة املختصة التي تقرر ما هي املسائل التي يجب البّت فيها )عىل سبيل املثال، فقد أنشأت 

بعض الدول محاكم متخصصة ملعالجة املنازعات املتعلقة باألرايض، مبا فيها كولومبيا وغانا وكينيا واملكسيك(؛ أي قانون يجب تطبيقه؛ 

واإلجراءات، إن وجدت، الرضورية للوصول إىل تلك املحاكم؛ وإجراءات إدارة املنازعات، مبا يف ذلك فرص االستئناف؛ وآليات تعزيز االمتثال 

لقرارات تسوية املنازعات، وإنفاذ تلك القرارات. 

لكن غالباً ما تكون هناك ُسبٌُل أخرى غري نظم املحاكم الرسمية لحّل منازعات الحيازة. وكام نوقش ذلك يف الفصل 2، قد تتعايش 

نظم حيازة متعددة يف نفس املنطقة، مبا يف ذلك النظم القانونية والعرفية. وإىل جانب أنظمة املحاكم الرسمية قد تكون هناك نظم 

قضائية/غري حكومية لتسوية منازعات الحيازة، مبا يف ذلك النظم العرفية وآليات الحلول البديلة لحّل املنازعات )آليات الحلول البديلة(. 

يف الواقع، هناك العديد من املنازعات التي يتّم حلّها بطرق شتّى، مبا يف ذلك من خالل آليات الحلول البديلة، والتي ال تصل أبدا إىل 

املحاكم. وال متّر بعملية محاكمة كاملة إالّ نسبة صغرية جداًّ من املنازعات املرفوعة أمام املحاكم، إذ تحّل أغلبها خارج نطاق املحكمة.
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وتشمل آليات الحلول البديلة مجموعة واسعة من آليات حل املنازعات خارج نظام املحاكم، مبا يف ذلك التفاوض والوساطة )انظر 

اإلطارين 5-2 و5-3( واملصالحة والتقييم املحايد يف وقت مبكر، وتقرير الخبري )منظمة الفاو، 2014 ج(. ولنئ كانت هذه اآلليات متنوعة، 

فهي تشرتك يف عدد من الخصائص. فهي تعتمد مثالً عىل موافقة األطراف. وإضافة إىل ذلك، تهدف عمليات الوساطة والصلح إىل إيجاد 

حل للمنازعة، بدال من البّت يف الحقوق التي يجب أن تسود وفقا للقانون املعمول به.

يتوّخى هذا النهج النتائج املتأتية من توافق اآلراء واملنفعة املتبادلة لجميع األطراف املعنية )منظمة الفاو، 2014 ج(. من املرّجح يف 

أغلب األحيان أن تكون ُمرضيَة وُمحرَتَمة من قبل جميع األطراف املعنية مقارنة، مثالً، بحكم صادر عن املحكمة التي قد يكون من الصعب 

إنفاذه، والذي قد يحتاج تنفيذه إىل إجراءات يحتمل أن تكون طويلة ومكلِّفة. لكن، ميكن أن تفيض أوجه اختالل التوازن يف القدرات 

التفاوضية أيضاً إىل صفقات غري منصفة.

يف كثري من األحيان يُدرج التحكيم أيضاً كنوع من أنواع آليات الحلول البديلة. ويشمل التحكيم أطرافاً اتّفقت عىل ما ييل: )أ( إحالة 

نزاعاتها إىل محكمة تتشّكل عادة من شخص واحد أو ثالثة أشخاص محايدين؛ )ب( االمتثال لقرار املحكمة. وخالفا آلليات الحلول البديلة 

األخرى املذكورة أعاله، يعد التحكيم عملية "تخاصمية" تؤدي إىل نتائج ملزمة للطرفني.

ال ميكن إجبار األطراف مبوجب القانون عىل التوصل إىل اتفاق بواسطة آليات الحلول البديلة، إال أن القانون يستلزم أحيانا بذل جهود 

من الطرفني للجوء إىل هذه اآلليات قبل إحالة األمر إىل القضاء.

ويف أرجاء كثرية من العامل، توفر النظم العرفية آليات رسيعة نسبيا وغري مكلفة لتسوية املنازعات بشأن األرايض ومصايد األسامك 

والغابات. فهناك تنوع كبري يف النظم العرفية لتسوية نزاعات الحيازة. ويؤكّد كثري من النظم نُُهَج آليات الحلول البديلة مثل التفاوض 

والوساطة والتوفيق.

تُستخدم الوساطة لتسوية املنازعات التي قد ال ميكن حلها بشكل جيد يف املحكمة، أو عندما تكون األطراف غري قادرة عىل رفع 
دعوى أمام املحاكم الرسمية، أو عندما تكون غري مرتاحة لذلك. ويجب عىل األطراف املوافقة من أجل املشاركة يف عملية الوساطة، 

وينبغي أن تكون مستعدة للتوصل إىل حل عن طريق التسوية واملفاوضات التي يقوم بتيسريها الطرف الثالث الوسيط. 

الحيازة واملصالحة  للوقت وأكرث مالءمة الستعادة  استغراقاً  أقل تكلفة، وأقل  الوساطة  املحاكم، قد تكون  أمام  بالتقايض  ومقارنة 
وإعادة التأهيل املربَم بني الطرفني. وتنطوي الوساطة عىل قواعد إجرائية وتكتيس طابعا غري رسمي، مام يسّهل عىل األطراف الحديث 
بحرية عند عرض قضيتهم. وعالوة عىل ذلك، فإن الوساطة أسهل تكيُّفاً مع املامرسات العرفية التي ترمي إىل إيجاد الحلول الوسيطة 
والتامسك املجتمعي بدال من العقاب أو العمليات الخصامية بني الفائزين والخارسين. فعندما يتعنّي عىل أفراد مجتمع ما العيش 
معاً بعد انتهاء املنازعات، ميكن للوساطة، برتكيزها عىل الحلول املُجدية للجميع، أن تساعد يف استعادة الوئام املحيل. وميكن للوساطة 

أيضا أن تقوم بدور وقايئ إذ ميكن استخدامها يف مرحلة مبكرة من املنازعة، والحّد من فرص تصاعدها.

اإلطار 2-5
الوساطة

املصدر: مبادرة عدالة 
املجتمع املفتوح، 2010
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ميكن للتعايش بني أنظمة تسوية املنازعات الرسمية وغري الرسمية أن تؤدي إىل مامرسة تسمى أحيانا "املفاضلة بني املحاكم"، حيث 

يقوم الشخص الذي يسعى إىل حّل النزاع )املدعي( باختيار السبل التي من املرجح أن تؤدي إىل اتخاذ قرار إيجايب بالنسبة له. ويف حني، 

تكون هذه املامرسة مفيدة بالنسبة للمّدعي من حيث املبدأ، فقد تكون غري منصفة بالنسبة للمدعى عليه، كام يف الحاالت التي يُسمح 

فيها للمّدعي، بعد أن خرس يف البداية، بأن يرفع نفس الدعوى من جديد من خالل ُسبُل أخرى.

بُل التي توفرها آليات الحلول البديلة؛ وقد  ويجدر التأكيد عىل أن نظام املحاكم ال يتفوق بالرضورة عىل النظم العرفية أو عىل السُّ

تكون هذه األخرية سهلة الوصول أكرث بكثري من الّسبُل األوىل، وقد تتمتع برشعية كبرية وميكن أن توفر وسيلة فعالة لتسوية منازعات 

الحيازة )Ubink و McInerney, 2011(. والكثري من منازعات الحيازة ال متر بإجراءات املحكمة بسبب الحواجز الجغرافية أو اللغوية أو 

النظم  تُرّسخ  الوصول إىل قرار نهايئ. ومع ذلك، حيث  البطيئة؛ وقد تستغرق عدة سنوات قبل  التكاليف واإلجراءات  الثقافية، وارتفاع 

العرفية عدم املساواة عىل أساس الجنس أو املركز، عىل سبيل املثال، قد توفّر النظم القضائية خيارا مفيدا وتقلل من القضايا التي تنطوي 

عىل التحيزات والهيمنة من قبيل الجنس والعمر والطبقة االجتامعية أو العرق )منظمة الفاو، 2013(. 

من خالل الخطوط التوجيهية لعملية تقاسم املوارد الطوعي، استحدثت سلطات غرب أسرتاليا نظاماً إلدارة مصايد األسامك أساسه 
التفاوض بالوساطة من أجل حّل املنازعات املتعلقة بقضايا من قبيل املوارد السمكية وقضايا تقاسم استحقاقات الصيد. تسمح هذه 
العملية للمستخدمني - مبا يف ذلك املجتمع بوجه عاّم والسلطات املعنية بإدارة مصايد األسامك غرب أسرتاليا – بالقيام بدور موّسع 

يف تصميم اإلدارة التعاونية، وذلك باستخدام الوساطة.

اإلطار 3-5
استخدام الوساطة لتسوية 

القضايا املتعلّقة مبصايد 
األسامك -  غرب أسرتاليا 

املصدر: مبادرة عدالة 
املجتمع املفتوح، 2010

 ينبغي للدول إيالء اهتامم خاّص ملنازعات الحيازة. فتوفري وسائل فعلية لتسوية املنازعات ميثل عامالً مهامًّ من عوامل حامية  3
حقوق الحيازة املرشوعة، ألن هذه املنازعات، ما مل تُعالَج، قد تتصاعد إىل أن تُصبح رصاعاً عنيفاً. وميكن للمحامني وغريهم من 

مقدمي الخدمات القانونية القيام بدور أسايس يف هذا الصدد.

 تقع منازعات الحيازة يف العديد من الحاالت مبا يف ذلك داخل األرسة أو بني العائالت، أو بني األفراد أو املجتمعات املحلية  3
والرشكات الخاصة. وميكن أن تنطوي عىل اّدعاءات ضد الدولة. وميكن أن تنشأ عن عدد من القضايا، مثل املرياث، أو الحدود أو 

املعامالت التجارية. وقد تكون متجذرة يف انعدام أمن الحيازة، وندرة املوارد، و"نوعية" القانون والظّلم التاريخي.

 ينبغي للمهنيني القانونيني النظر يف جميع الخيارات لتسوية املنازعات. فالنظم القضائية الرسمية ليست هي السبيل الوحيد لحل  3
منازعات الحيازة. قد تكون هناك أيضا نظم غري حكومية للفصل يف نزاعات الحيازة، مبا يف ذلك النظم العرفية واآلليات البديلة 

لتسوية املنازعات.  

بُل التي توفرها آليات الحلول البديلة.  وحسب السياقات،  3  إن نظام املحاكم ال يتفوق بالرضورة عىل النظم العرفية أو عىل السُّ
قد تكون هذه األخرية سهلة الوصول أكرث بكثري من الّسبُل األوىل، وقد تتمتع برشعية كبرية، وميكن أن توفر وسيلة فعالة لتسوية 

منازعات الحيازة.

التوصيات الرئيسية 1-5
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حّل منازعات الحيازة يف الخطوط التوجيهية الطوعية  2-5

وتقّدم   ،)9-4 )الفقرة  املنازعات  حّل  آليات  قيمة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تدرك 

من  العديد  عن  فضال   ،21 )الباب  املنازعات  تسوية  بشأن  واسع  نطاق  عىل  التوجيهات 

األحكام األخرى. انظر اإلطار 4-5(.

عىل  تنطوي  فهي  كثرية.  جوانب  حيث  من  املنازعات  سائر  الحيازة  منازعات  تشبه 

املتعلّقة  غري  املنازعات  تواجهها  التي  لتلك  مشابهة  تحّديات   عىل  أو  نفسها  التحديات 

بالحيازة. 

السياقات  بعض  يف  القانون  سيادة  غياب  املثال،  سبيل  عىل  التحديات،  هذه  وتشمل 

الوطنية )انظر الفصل 2(، الذي ميكن أن يقّوض نزاهة النظام القضايئ، وأن يشّجع الفساد، 

ويف نهاية املطاف، أن يزعزع ثقة الجمهور يف نظام املحاكم ويف رشعيته املفرتضة.

املصالح  عن  القضاة  استقاللية  عدم  القانون،  سيادة  بانعدام  املرتبطة  األمور  ومن 

السياسية واالقتصادية، والتي تؤثر هي األخرى عىل الرشعية التي يتعني أن تُتصور بها نظم 

عدد  يف  يزيد  مام  املحكمة،  ألنظمة  التمويل  نقص  األخرى  التحديات  وتشمل  املحاكم. 

الدعاوى املرتاكمة، وبالتايل، ينشئ حاالت تأخري كبرية يف إصدار القرارات. وقد تنشأ صعوبات 

أيضاً يف ما يتعلق بإنفاذ القرارات القضائية، وال سيام يف مواجهة العقبات التي يضعها الطرف 

الخارس.

توفري  إىل  الدول  تدعو  فهي  األساسية.  القضايا  هذه  إىل  التوجيهية  الخطوط  وتتطرّق 

"أساليب فعالة ومتاحة للجميع، من خالل السلطات القضائية أو نُُهج أخرى، لحل املنازعات 

حول حقوق الحيازة"، والعمل عىل "إنفاذ النتائج بصورة فورية وبتكلفة معقولة" )الفقرة 

-3 ألف4-(. ويتعنّي أيضاً عىل الهيئات القضائية أن تكون "مختصة ومحايدة" وعىل وسائل 

نزاهة  وتتطلّب   .)9-4 ")الفقرة  الرسعة  وجه  عىل  "تنفذ  وأن  "فعالة"  تكون  أن  االنتصاف 

القضاة،  ورواتب  والتقدم  التوظيف  بشأن  مناسبة  تدابري  اتخاذ  القضايئ  النظام  واستقاللية 

فضال عن تدابري مكافحة الفساد.

لكن منازعات الحيازة تتّسم أيضاً بخصوصيات مهمة. عىل سبيل املثال، قد يكون تقديم 

األدلة صعبا عندما تكون حقوق الحيازة العرفية يف امليزان، خاصة وأن هذه الحقوق عادة ما 

وجوانب  جدا  متكافئة  غري  بأطراف  الحيازة  منازعات  ترتبط  ما  وغالبا  مسجلة.  غري  تكون 

اختالل يف القوة فيام بينها، عندما تنشأ منازعات الحيازة بني نساء وكهول، أو بني الشعوب 

األصلية وكبار املستثمرين. وتويل الخطوط التوجيهية قدراً كبرياً من االهتامم لقضايا تسوية 

املنازعات هذه، إدراكا ألهمية مسائل من قبيل: الوصول إىل العدالة، ونزاهة القضاء واآلليات 

البديلة لتسوية املنازعات، والتطبيق الفوري، لالعرتاف بحقوق الحيازة املرشوعة.

21-1 ينبغي للدول أن توفر، من خالل هيئات قضائية وإدارية حيادية 
التوقيت وميسورة وفعالة  ومختصة، سبال للحصول عىل وسائل حسنة 
انتصاف  الحيازة، كام عليها أن توفر سبل  املنازعات حول حقوق  لحل 
فعالة والحق يف االستئناف، عىل أن يُعَمل بسبل االنتصاف تلك بشكل 
ناجز. وينبغي للدول أن تتيح للجميع آليات تهدف إىل تفادي، أو إىل 
أو  التنفيذ  إما داخل وكالة  األولية،  املراحل  املحتملة يف  املنازعات  حل 
خارجها. وينبغي أن تكون خدمات حل املنازعات متاحة للجميع، نساء 

ورجاالَ، من ناحية املوقع واللغة واإلجراءات.

هيئات  أو  محاكم  إنشاء  إمكانية  يف  الدول  تنظر  أن  وميكن   2-21
تستحدث  وأن  الحيازة،  املنازعات حول حقوق  فقط  تتناول  متخصصة 
الفنية.  املسائل  ملعالجة  القضائية  السلطات  داخل  للخرباء  مناصب 
وكذلك، ميكنها أن تنظر يف إمكانية إنشاء محاكم خاصة تتناول املنازعات 

حول التخطيط املكاين املنظّم، واملسوحات، والتقييم.

املنازعات،  لحّل  بديلة  أشكاالً  وتطور  تعزز  أن  للدول  وينبغي   3-21
وبخاصة عىل املستوى املحيّل. وحيثام ُوجدت أشكال عرفية أو غريها من 
األشكال املنشأة لحل املنازعات، َوجب أن توفر طرقاً عادلة، وموثوقة، 
حقوق  بشأن  املنازعات  لحّل  الرسعة  وجه  عىل  متييزية  وغري  ومتاحة، 

الحيازة 

21-4 وميكن للدول أن تنظر يف إمكانية اللجوء إىل وكاالت التنفيذ لحل 
املنازعات الواقعة يف مجال خربتها، كالوكاالت املسؤولة عن املسح لحل 
املنازعات بشأن الحدود بني القطع التي تعود ملكيتها لألفراد، وذلك يف 
السياق الوطني. ويجب أن تصدر القرارات خطيا، وأن تستند إىل تربير 

موضوعي، كام ينبغي إتاحة الحق يف الطعن أمام السلطات القضائية.

حّل  عمليات  يف  الفساد  مكافحة  إىل  تسعى  أن  للدول  ينبغي   5-21
املنازعات.

املنازعات، يجب أن تسعى إىل  آليات لحّل  الدول  21-6  وحني تنشئ 
القانونية لألشخاص املستضعفني واملهمشني، مبا يضمن  توفري املساعدة 
عىل  ويتعني  العدالة.  إىل  متييز،  دون  ومن  للجميع،  اآلمن  الوصول 
السلطات القضائية والهيئات األخرى أن تحرص عىل أن يتمتع موظفوها 

باملهارات والكفاءات الرضورية لتقديم هذه الخدمات.

تسوية  إىل  األخرى  اإلشارات  من  العديد  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املنازعات يف األدلّة الطوعية، مبا يف ذلك الفقرات التالية: 3 ألف1--4 و5 

و4-7 و4-9 و6-1 و6-3 و6-6 و15-9 و1-16.

اإلطار 4-5
القسم 21 من الخطوط التوجيهية: حّل املنازعات حول 
حقوق الحيازة
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تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل توفري خدمات فورية، ومتاحة من أجل حامية حقوق الحيازة، وتعزيز التمتع بتلك الحقوق، وإىل 

حّل املنازعات )الفقرة 6-3(. وبُغية ذلك، توفر الخطوط التوجيهية التوجيه إىل الدول يف ما يتعلق بالخطوات التي ميكن اتخاذها ألجل:

لسبل 	  الفوري  التنفيذ  الضعيفة، وضامن  للفئات  بالنسبة  إليه، خاصة  الوصول  تسهيل  ذلك  مبا يف  الرسمي  القضاء  نظام  تحسني   
االنتصاف )الفقرتان 21-1 و 21-6(؛ 

 تعزيز وتطوير أشكال بديلة لحّل املنازعات، مبا يف ذلك نظم تسوية املنازعات العرفية )الفقرة 3-21(.	 

تسهيل الوصول إىل القضاء  1–2-5

التوجيهية الدول إىل توفري خدمات حل املنازعات للجميع، نساء ورجاالً من ناحية املوقع واللغة واإلجراءات، وإىل  وتدعو الخطوط 

اتخاذ تدابري إضافية لدعم املجموعات الضعيفة أو املهمشة التي ال تستطيع الوصول إىل الخدمات القضائية، وينبغي أن تشمل هذه 

)الفقرات  املتنقلة  النائية والشعوب األصلية  السكانية  الجامعات  للوصول إىل  املتنقلة  امليسورة، والخدمات  القانونية  املعونة  التدابري 

6-6، و21-1، و6-21(.

ولهذه الغاية، قد يحتاج األمر إىل تقريب النظام القضايئ اجتامعيا وجغرافيا من الفئات الضعيفة أو املهمشة. وحسب السياق، ميكن 

أن يُنقل حّل املنازعات إىل الصعيد املحيل بحيث ميكن تسوية املنازعات برسعة. وسيستلزم األمر األخذ بالالمركزية يف ما يخّص املحاكم، 

والهيئات القانونية الخاصة و/أو خدمات تسوية املنازعات املتنّقلة املُنشاة عىل الصعيد املحيل. وميكن للقضاة إنشاء محاكم دورية أو 

محاكم متنقلة، وزيارة املناطق النائية لالستامع بشكل دوري للمنازعات محليا.

وميكن تعيني قضاة للصلح أو محاكم للدعاوى الصغرية املحلية يف املناطق الريفية، كام ميكن تدريب القادة املحليني ومنحهم شهادة 

للعمل كممثيل نظم العدالة الوطنية يف القرية، وعىل رسم خطوط واضحة يف ما يتعلق بالرقابة واالستئناف. وقد أنشأت مختلف البلدان 

بالفعل مثل هذه النظم، مبا يف ذلك بوتسوانا والربازيل )انظر اإلطار 5-5(.

ولضامن إمكانية لجوء جميع املواطنني إىل املحاكم، ينبغي أن تُراعى قدرة الطرفني عىل الدفع عند حساب رسوم املحاكم. وميكن 

توفري املساعدات بأسعار معقولة،  وتوفري التمثيل القانوين املجاين لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع )انظر اإلطار 4-7 بشأن املشورة 

القانونية املجانية(.

يف بوتسوانا، كانت إحدى مهاّم املجالس املعنية باألرايض، التي أنشئت مبوجب قانون األرايض القبلية لعام 1968، االستامع للمنازعات 
املتعلقة باملَِنح العقارية وحقوق األرايض العرفية داخل منطقة اختصاصهم. لكن كان يعيش الكثري من السكان املحليني بعيدا عن 
هذه املجالس، وبالتايل، مل يكن بإمكانهم الوصول إليها. وبناء عىل ذلك، يف عام 1973 وافقت البلد عىل إنشاء رابطة املجالس الفرعية 

املعنية باألرايض أكرث محلية، وأقرب إىل املجتمعات املحلية، تشكل شبكة من املجالس الفرعية املعنية باألرايض "الفرعية".

ويف الربازيل، يوجد نظام "املحاكم الخاصة" املحلية أو "محاكم الدعاوى الصغرية" منذ الثامنينات للنظر يف القضايا املدنية والجنائية 
البسيطة. وقد كان الهدف من ذلك هو تعزيز وصول الفقراء إىل العدالة، خاّصة بوضع إجراءات أرسع وأرخص، تركّز عىل الوساطة.  
القانون االتحادي رقم 9.099 /95 رسميا عىل هذا اإلجراء. وتتمثّل إحدى االبتكارات يف محاولة الحّد من اإلحاالت إىل  وقد نّص 

املحاكم الرسمية من خالل عملية الوساطة اإللزامية كوسيلة للتوصل إىل اتفاق.

املصدر: الفاو، 2010

2010 ،Ferraz :املصدر

اإلطار 5-5
تسهيل الوصول إىل املحاكم 

يف بوتسوانا والربازيل 
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إلغاء الرشوط القانونية واإلجرائية غري الالزمة، وجعل إجراءات املحاكم أقّل تعقيدا  2–2-5

الحواجز  عىل  التغلّب  إىل  والسعي  الالزمة،  غري  واإلجرائية  القانونية  الرشوط  إلغاء  للدول  ينبغي  أنه  عىل  التوجيهية  الخطوط  تنّص 

املتعلقة بحقوق الحيازة )الفقرة 6-3(. وتويص بأن تكون خدمات حّل املنازعات متاحة  للجميع من حيث اللغة واإلجراءات، من بني 

أمور أخرى )الفقرة 1-21(.

احتياجات  لتلبية  املحكمة  إجراءات  قواعد  التخفيف من رصامة  الرضوري  من  يكون  قد  السياق،  الغاية، وحسب  لهذه  وتحقيقاً 

وقدرات الفقراء يف األرياف والجامعات واألفراد الذين يعانون من التهميش. فيمكن مثالً، أن يسمح للمّدعني الفقراء بتمثيل أنفسهم 

بأنفسهم بلغتهم األم، السيام يف املنازعات التي تنطوي عىل حصص نقدية منخفضة، وأن يُسَمح بتمثيلهم من قبل أفراد غري املحامني 

املؤهلني. وميكن للمحاكم أن تقبل مجموعة أوسع من األدلّة بوصفها رشعية مثل األدلة الشفوية )انظر اإلطار 5-6(، مبا يف ذلك بالنسبة 

إلثبات حقوق الحيازة.

وكلام سمح القانون بذلك، يسعى القضاة إىل التحدث بلغة بسيطة مفهومة لعاّمة الناس، والحرص عىل التأكد من أن الفقراء يفهمون 

فهم  وميكنهم  بلغتهم،  التحدث  للفقراء  يتسنى  حتى  للمحكمة  تابعني  مرتجمني  أيضا  املحاكم  توفر  أن  ميكن  كام   املحكمة.  إجراءات 

اإلجراءات.

قضائية،  دعاوى  رفع  املطالبني  من  أوسع  ملجموعة  بحيث ميكن  املالمئة  الظروف  يف  التقايض  قواعد  تخفيف شدة  وباملثل، ميكن 

بالسامح مثالً للمنظامت بتمثيل األفراد وقبول الّدعاوى الجامعية. وينبغي التفكري ملياًّ يف أحكام التقادم يف ضوء الوقت الذي ميكن أن 

تستغرقه الدعاوى القضائية، وخاصة بالنسبة للفئات املهمشة.

اختيار وتدريب أعضاء سلطة قضائية تّتسم بالتنوع  3–2-5

تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل ضامن تزويد السلطات القضائية بقدرات برشية، ومادية، ومالية، وغريها من القدرات لتنفيذ 

السياسات والقوانني بطريقة حسنة التوقيت، وفعالة، ومراعية للمساواة بني الجنسني. كذلك، يجب أن  يتلّق املوظفون، عىل املستويات 

التنظيمية كافة، تدريبا مستمراًّ، وأن يتم توظيفهم مع إيالء االعتبار الواجب لضامن املساواة بني الجنسني واملساواة االجتامعية )الفقرة 

جهودها  الدول  تكثّف  والديني،  واالجتامعي  واإلثني  والعرقي  الجنساين،  التنّوع  مدى  تعكس  التي  املسؤولة  الحوكمة  ولضامن   .)1-6

لالستعانة بقضاة من شتى الخلفيات. 

وفقا لقوانني بوتسوانا وموزامبيق وجمهورية تنزانيا املتحدة، تُعترَب قواعد األدلة العرفية أو "األدلّة القامئة عىل املشاهد الطبيعية"، يف 
جميع مستويات النظام القضايئ معادلة لقواعد اإلثبات الرسمية.

ويف موزامبيق، تعّد شهادة الجريان الشفوية كافية، إلقامة دعوى صالحة وقابلة للتنفيذ، للمطالبة مبلكية األرض. فالشهادة الشفوية 
املشرتكة والعلنية أمام املجتمع كله - والتي، يف كثري من األحيان، تكون أكرث صعوبة للتزوير من وثيقة أو إعالن فردي – تنطوي عىل 
وزن قانوين يعادل ما تنطوي عليه الشهادة بعد حلف اليمني يف منصة الشهود. وبقبول الشهادة الجامعية الشفوية كربهان صالح 
للمطالبة مبلكية األرض، توفّقت موزامبيق يف إيجاد سبيل لتجاوز كّل من ارتفاع معدالت األمية يف األرياف، والحاجة إىل أدلة مكتوبة 

عن الحقوق العرفية.

اإلطار 6-5
إضفاء الطابع الرسمي عىل األدلّة 
القامئة عىل "املشاهد الطبيعية"، 
والقبول بالشهادة الشفوية 
كدليل عن حقوق األرايض يف 
أفريقيا الرشقية والجنوبية

املصدر: الفاو، 2010
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الترشيع  النساء والسكان األصليني للحصول عىل منصب قضايئ، وينبغي أن يحظر  لضامن تشجيع  أيضا أن تبذل جهوداً  وميكن 

التمييز يف عمليات االختيار القضايئ.  

وقد يلزم تدريب القضاة أيضا لضامن منح املجموعات واألفراد من الفقراء واملهّمشني نفس الفرص ملامرسة حقوقهم، واالستامع 

أو معاقبة ملجموعة من املتقاضني. وميكن أن  لهم مثلهم مثل املتقاضني اآلخرين، مبا يف ذلك بتسيري املحاكامت بطريقة أقل تخويفاً 

واملواثيق  الوطني  القانون  يف  عليها  املنصوص  الحقوق  وإنفاذ  اإلنسان  حقوق  لحامية  القضاة  قدرات  تعزيز  التدريب:  هذا  يشمل 

القضاة ملواجهة ومعالجة  الحقوق ومحّكمني محايدين؛ ودعم  بوصفهم ُحامة  القضاة  وتأكيد دور  التوجيهية؛  الخطوط  الدولية مثل 

واستقالليتهم  القضاء  نزاهة  عىل  تؤكد  التي  الصلة  ذات  السلوك  لقواعد  القضائية  الوطنية  املدّونات  ومراجعة  الشخصية؛  التحيزات 

ومساءلتهم. فتجربة املنظمة يف موزامبيق، يف أواخر تسعينيات القرن املايض ومطلع العقد األول من هذا القرن، تشري إىل أن العديد 

القانون  املرتتبة عىل  واآلثار  املبادئ  متاما  يستوعبوا  مل  وأنهم   ،1997 لعام  األرايض  قانون  معرفة  إىل  يفتقرون  يزالون  ما  القضاة  من 

من شخصية  )مالحظة  للبلد  الدستورية  باملبادئ  ملّمني  يكونوا  ومل  االستعامر،  زمن  قوانني  إىل  االستناد  يف  استمّروا  إذ  الجديد، 

Christopher Tanner ، الرئيس السابق للمستشارين الفنيني يف برنامج التعليم القانوين يف الفاو(.

تعزيز نظم العدالة العرفية بإدماجها مع النظم القانونية الرسمية  4-2-5

تويص الخطوط التوجيهية الدول بتعزيز وتطوير أشكال بديلة لحّل املنازعات، مبا يف ذلك نظم العدالة العرفية )الفقرة 21-3(. وكام 

ذُكر أعاله، ميكن ملثل هذه األنظمة يف كثري من األحيان تسوية منازعات الحيازة املحلية برسعة وبتكلفة زهيدة. إذ ميكن أن تساعد 

العالقات التعاونية بني مؤسسات العدالة الرسمية وغري الرسمية عىل تحسني إمكانية االدعاء أمام القضاء، والحّد من تراكم القضايا.

القوانني  التقليديني عىل فهم  القادة  لتعزيز قدرات  التي تنفذها الحكومة  التدريب  الهامة يف هذا املنحى، برامج  ومن الخطوات 

الوطنية وحقوق اإلنسان )مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني(. وميكن للسلطات القضائية أيضا تقديم الدعم املستمر للقادة التقليديني 

واإلرشاف عىل قراراتهم لضامن مالءمتها مع مبادئ حقوق اإلنسان الدستورية والدولية ذات الصلة. ويف املقابل، ميكن للقادة التقليديني 

دعم القضاة يف مجاالت من قبيل القواعد العرفية، بحيث ميكن للقضاة فهم التربير املنطقي للمفاهيم املحلية للعدالة واإلنصاف )منظمة 

الفاو، 2010(.

إنشاء نظام واضحٍ لالستئناف ميكن للجميع االطالع عليه    5-2-5

تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل توفري الحق يف االستئناف )الفقرة 21-1(. فيمكن وضع إجراءات واضحة وبسيطة للطعن من أجل 

الحيلولة دون وقوع أخطاء قضائية، ومكافحة الفساد، وكوسيلة لضامن اتساق القرارات القضائية. إذ عندما تكون إجراءات االستئناف 

واضحة ورسيعة، فهي تسمح لألطراف بالطعن عىل قرارات املحكمة أو عىل األحكام العرفية التي تراها غري عادلة. ومن املهم أن يكون 

عىل األقّل أدىن مستويات االستئناف يف متناول الفئات الفقرية والضعيفة. 
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النظام  لتوفري  لواليتهم  الخاضعة  املناطق  أرجاء  لجدول زمني محّدد يف كافة  القضاة وفقاً  لالبتكار، مبا يف ذلك سفر  وهناك مجاالت 

القضايئ مبارشة داخل القرى.

تعزيز آليات الرقابة واملساءلة القضائية  6-2-5

متاشياً مع ترويجها لسيادة القانون )انظر الفصل 2(، تتوقع الخطوط التوجيهية من السلطات القضائية أن تكون نزيهة. كام أنها تدعو 

الدول إىل منع الفساد يف إجراءات حّل املنازعات )الفقرة 21-1 و 5-21(.

تعّد نزاهة  القضاء واستقالله حجر الزاوية يف الحوكمة املسؤولة؛  فاملحاكم هي اآللية األخرية التي تتوىل مساءلة الهيئات الحكومية 

األخرى وأصحاب املصلحة اآلخرين عن إنفاذ حقوق الحيازة. وبالتايل فإن التصدي الحتامالت الفساد القضايئ يُعّد بالغ األهمية يف حامية 

حقوق الحيازة بالنسبة للفئات الفقرية والضعيفة.

ومن شأن ضامن رواتب مناسبة والحفاظ عىل معايري أخالقية عالية وعواقب صارمة، يف بعض الحاالت، أن يساعد عىل الحد من 

الرشوة يف النظام القضايئ. كام أن فتح املحاكامت والجلسات للجمهور، وجعل محارض املحكمة إلزامية ونرش جميع األحكام القضائية، قد 

يزيد من الشفافية ومحاربة الفساد، وضامن أكرب قدر من اتساق القرارات وإنشاء سابقة قضائية أقوى.

ومن شأن زيادة االطاّلع عىل القرارات القضائية أيضا أن يُحّسن إجراءات االستئناف: فعندما يكون محرض املحاكمة موجوداً، ومنطق 

القايض مكتوباً بوضوح، ميكن لهيئة املراجعة معالجة القرار املتنازع عليه بصورة أفضل، وتحديد ما إذا كان التمييز، أو األغالط يف القانون 

أو يف الواقع، والفساد وتخريب أُُسس العدالة أو غري ذلك من األمور قد أثرت عىل الحكم األصيل. وميكن لوسائل اإلعالم كشف حاالت 

الفساد القضايئ وتسليط الضوء عىل رضورة اإلصالح القضايئ.

وحسب السياقات، قد يكون من الرضوري وضع برامج للدعوة والتوعية تستهدف السلطتني التنفيذية والترشيعية لتعزيز التزامهام 

بإنشاء هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة.

إنفاذ القوانني واألحكام القضائية  7-2-5

يشري أحد مبادئ الخطوط التوجيهية إىل سيادة القانون ويويص بأن ترسي عىل الجميع وتُطبّق بالتساوي )الفقرة 3 باء7-(. وتشري 

الخطوط التوجيهية  أيضا إىل أنه ينبغي للدول أن توفر سبل انتصاف فعالة تُنّفذ بشكل ناجز )الفقرتان 4-9 و 21-1(. إذ ميكن للدولة أن 

تؤدي دوراً نشطاً يف تنفيذ قرارات املحاكم، ووضع إجراءات تنفيذية فعالة، ومعاقبة مخالفي القانون، ومساءلة جميع األطراف إزاء احرتام 

حقوق الحيازة.
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استخدام عمليات حّل املنازعات لتعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية  3-5

كام أشري إىل ذلك يف الفصل الثاين، تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل حامية حقوق الحيازة املرشوعة )الفقرة 4-5(. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، فهي تدعو الدّول، من بني أمور أخرى، إىل توفري إمكانية الوصول إىل العدالة ملعالجة التعديات عىل حقوق الحيازة املرشوعة 

يوفر  أن  املحاكم  أمام  للتقايض  ميكن  أخرى،  نُهج  بواسطة  الحيازة  حقوق  حول  املنازعات  حّل   ميكن  ال  وحيث   .)4-1-3 )الفقرة 

اسرتاتيجية قوية لحل املنازعات وضامن حامية حقوق الحيازة املرشوعة.

القانونية عىل املحكمة ليك يُنظَر فيها من قبل قاٍض واحد أو أكرث. ومن شأن  والتقايض هو املامرسة املتمثّلة يف عرض املنازعات 

التهديد بالتقايض أن يكون عنرصا هاما يف مبادرات التمكني القانوين. ويف حاالت وقوع ظلم فادح، أو توقّف عمليات تسوية املنازعات، أو 

عندما ال يأخذ الطرف اآلخر املسألة عىل محمل الجد، من األرجح أن يكون كّل من القطاع الخاص واملسؤولني الحكوميني أكرث مراعاة 

للوضع إذا كان هناك احتامل أنه سينتهي األمر باملنازعة يف املحكمة.

ينبغي للمحامني وغريهم من مقدمي الخدمات القانونية  اختيار القضايا، بعناية وبصورة اسرتاتيجية، قبل رفعها إىل املحكمة ألن 

التقايض أمر مكلّف ويستغرق وقتا طويال. إذ ميكن أن يستغرق األمر سنوات، ويستهلك موارد مالية كبرية قبل اكتامل القضية وإصدار 

الحكم النهايئ.

 ينبغي للدول أن تكفل حياد نظام العدالة واستقالليته، إذ يُعتَرب الحياد واالستقالل من األمور الجوهرية للحوكمة  3
املسؤولة. وتتطلّب نزاهة واستقاللية النظام القضايئ اتخاذ تدابري مناسبة بشأن التوظيف والتقدم ورواتب القضاة، فضال 

عن تدابري مكافحة الفساد.

للمجموعات  3 املوقع. وينبغي توفري دعم خاص  ناحية  للجميع، من  املنازعات متاحة  أن تكون خدمات حل  ينبغي   
الضعيفة أو املهمشة من أجل الوصول إىل الخدمات القضائية، مبا يف ذلك املعونة القانونية امليسورة، والخدمات املتنقلة 

للوصول إىل الجامعات السكانية النائية والشعوب األصلية املتنقلة.

  ينبغي تزويد السلطات القضائية بقدرات برشية، ومادية، ومالية، وغريها من القدرات لتنفيذ السياسات والقوانني  3
بطريقة حسنة التوقيت، وفعالة، ومراعية للمساواة بني الجنسني.

 ينبغي للدول أن تنظر يف تدريب القضاة لضامن منح املجموعات واألفراد من الفقراء واملهّمشني نفس الفرصة ملامرسة  3
حقوقهم، واالستامع لهم مثل املتقاضني اآلخرين، مبا يف ذلك عن طريق إجراء املحاكامت بصورة أقّل تخويفاً أو معاقبة 

ملجموعة من املتقاضني. 

 يستلزم تسهيل وصول الفقراء يف األرياف، والجامعات واألفراد الذين يعانون من التهميش، إىل القضاء إعادة التفكري يف  3
ة الشفوية، والقواعد السارية، ونظام التقادم. بات التقليدية من قبيل اللغة التي تُسرّي بها اإلجراءات، ووزن األدلّ املتطلّ

 ينبغي بذل الجهود لتعزيز الروابط بني النظم القضائية العرفية والرسمية والسامح بالطعن عىل األحكام العرفية أمام  3
املحاكم الرسمية.

 ينبغي للدول أن تكفل التطبيق الفوري لألحكام القضائية، مبا يف ذلك بوضع إجراءات تنفيذية فعالة ومعاقبة مخالفي  3
القانون.

التوصيات الرئيسية 2-5
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قد ال يختار مقدمو الخدمات القانونية يف التقايض إال القضايا التي ميكن أن يكون لها تأثري قوي. وقد ال يكون التقايض اسرتاتيجية 

الصادرة  تنفيذ األحكام  للتأكد من  التعويض، وال وسيلة  أو  الرّد  أو واقعية، مثل  قانونية واضحة  انتصاف  جيدة ما مل تكن هناك سبل 

واحرتامها فوراً. وميكن ملنظامت الخدمات القانونية ذات التوّجه العاّم أن تؤّدي دورا هاما يف رصد تنفيذ األحكام القضائية. ووفقا ملا نوقش 

سابقاً، فحّل املنازعات خارج املحكمة من خالل خيارات مثل الوساطة قد يساعد عىل تجنب قضايا اإلنفاذ.

وهناك العديد من األمثلة عىل التقايض أمام املحاكم الوطنية التي تعالج االنتهاكات املزعومة لحقوق الحيازة املرشوعة )انظر اإلطار 

.)7-5

تعّد قضية دلتا النيجر املُشار إليها يف اإلطار 5-7 مثاالً جيّداً عن السياقات الخارجة عن النطاق اإلقليمي الذي ميكن أن تثار فيها 

القضايا املتعلقة باالنتهاكات املزعومة لحقوق الحيازة املرشوعة : ورغم كون الدعوى قد رُفعت ضّد إحدى الرشكات النيجريية، فقد رفعت 

النوع من  املجتمعات املتأثرة الدعوى ضّد الرشكة األم  يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية. وعندما ال يكون هذا 

القضايا عرب الوطنية مناسباً أو ممكناً، ميكن لهذه املجتمعات مع ذلك أو ملمثليهم القانونيني الحصول عىل املعلومات األساسية من الرشكة 

األم باستخدام طلب "القسم 1782" لدى املحاكم الفيدرالية األمريكية، عىل سبيل املثال. والقسم 1782 من الباب 28 من القانون األمرييك 

هو قانون فدرايل يُجيز لطرٍف يف اإلجراءات القضائية التي تُقام خارج الواليات املتحدة األمريكية تقديم طلب إىل املحكمة األمريكية من 

أجل الحصول عىل أدلة الستخدامها يف إجراء غري أمريكية. وقد استُخِدمت هذه األداة يف قضية ُعرضت عىل إحدى املحاكم التنزانية، بشأن 

منازعات بني املجتمعات شبه الرحل ورشكة تنزانية تابعة لرشكة أمريكية )املنظمة الدولية لحقوق األرض، 2014(.

وميكن املقاضاة أيضاً أمام الهيئات الدولية، مثل املحاكم املحلية أو الدولية لحقوق اإلنسان. فحقوق الحيازة وحقوق اإلنسان، تتّسم 

باالختالف إال أنها مرتابطة )املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2014؛ بCotula، 2014(. وعدد من حقوق اإلنسان ذات 

صلة مبارشة بحقوق الحيازة، مبا يف ذلك الحق.

يف كينيا، قامت املحكمة املعنية باألرايض والبيئة يف قضية تشكل منعطفاً بارزاً بهذا املعنى، يف عام 2014. وحكمت املحكمة لصالح 
الغابات، الذين استُبعدوا من غابات أجدادهم. وأعلنت املحكمة أن هذا  املّدعني الذين كانوا ميثلون أحد املجتمعات املقيمة يف 
للتمييز، وكذلك لحقوقهم االجتامعية  التعرض  العيش والكرامة وعدم  الحياة، ويف سبل  املّدعني يف  لحقوق  انتهاكاً  االستبعاد ميثل 
واالقتصادية. بيد أن املحكمة مل تأمر بتعويض هذا املجتمع، وبعد ما يقرب من عام من الحكم، مل يُتَخذ أي إجراء من أجل تحديد 

األرايض ألغراض االستيطان.

ويف عام 2012، قّدم  ممثلو أكرث من 000 15 من مجتمعات املزارعني والصيادين النيجريية دعاوى للتقايض عرب الحدود الوطنية يف 
محاكم انكلرتا وويلز للحصول عىل تعويضات من رشكة نيجريية تابعة إلحدى رشكات النفط املتعددة الجنسيات، يف ما يخّص اثنني 
من ترسبات النفط يف دلتا النيجر يف عامي 2008 و2009. وبعد عملية وساطة ناجحة، تم حّل املنازعة خارج نطاق املحكمة ووافقت 
الرشكة عىل دفع مبالغ مالية لكل فرٍد مترضر، فضال عن مبلغ من املال لصالح املجتمع ككل. فالوساطة هذه تعني تعويض الناس يف 
وقت أقرب مام لو اتُّبعت إجراءات املحكمة حتى الحكم النهايئ، نظراً ألوجه عدم اليقني التي تكتنف النتائج والتأخريات املحتملة 

الناتجة عن إجراءات الطعن، وأي خطوات يف ما يتعلّق بالتنفيذ.

ويف عام 2011، وجدت املحكمة الدستورية الكولومبية عمليات إخالء األشخاص املرشدين قرساً من قبل رشكات زيت النخيل تعّد 
غري قانونية. وأمرت املحكمة بإعادة تقييم عملية اإلخالء، التي، إن هي نُّفَذت وفقا للقانون، من املتوقع أن تؤدي إىل حصول األرَُس 

عىل صكوك متليك واستعادة األرايض.

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/ :املصدر
view/95729/ومساهمة من أحد املشاركني يف حلقة 
العمل التي نُظّمت لبلورة هذا الّدليل، يف شهر فرباير/
شباط من سنة 2015.

اإلطار 7-5
أمثلة من القضايا املعروضة عىل املحاكم 
الوطنية يف كولومبيا، كينيا واململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشاملية

املصدر: جامعة بودو وآخرون ضد رشكة شل الستغالل 
النفط يف نيجرييا، محاكم العدل امللكية، 20 يونيو/
 حزيران 2014)متاح عىل املوقع:
http://www.hendersonchambers. co.uk/
wp-content/uploads/2014/06/Bodo-jment-
prelim-issues.pdf( 

و"دعوى شل القضائية )إعادة االنسكابات النفطية 
 ومجتمع بودو يف نيجرييا( ")متاح عىل املوقع:
http://swarb.co.uk/the-bodo-community-  
and-others-v-the-shell-petroleum-
development-company-of-nigeria-ltd-tcc-20-
jun-2014/(.

املصدر: شبكة املعلومات والعمل 

بشان أولوية الغذاء
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يف الغذاء، والسكن والبيئة الصحية واملمتلكات. ويتزايد استخدام املحاكم املحلية لحقوق اإلنسان، بخاصة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 

وأوروبا )مايانيا )سومو( أواس تينغني ضد نيكاراغوا، 2001؛ وشعب ساراماكا ضد سورينام، 2007؛ ومركز النهوض بحقوق األقليات 

كينيا؛   جمهورية  ضد  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  واللجنة  كينيا؛  ضّد  األقليات  لحقوق  الدولية  والجامعة  )كينيا( 

وباباستافرو وآخرون ضد اليونان، 2003(.

لهيئات رصد املعاهدات لألمم  باإلضافة إىل إحالة القضايا عىل التقايض الرسمي أمام املحاكم املحلّية لحقوق اإلنسان، ميكن أيضاً 

املتحدة، واملقررين الخاصني توفري قنوات ميكن التدّخل من خاللها عند وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان يف سياق حوكمة الحيازة )املقرر 

الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا، 2012؛ املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، 2013؛ املقرر الخاص املعني 

بالحق يف الغذاء، 2012(.

ومن شأن طُرق أخرى لحّل املنازعات، مثل آليات التظلّم، أن توفر أيضاً وسيلة فعالة لحل منازعات الحيازة وضامن حامية حقوق 

الحيازة املرشوعة. وكام ورد يف الفصل الرابع أعاله، تدعو الخطوط التوجيهية مؤسسات األعامل إىل إنشاء آليات غري قضائية لتوفري سبل 

االنتصاف )الفقرة 3-2(. وباإلضافة إىل آليات التظلم هذه التي تقودها الرشكات، فاملؤسسات املالية الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية 

وهيئات إصدار الشهادات من أصحاب املصلحة املتعددين القامئة عىل السلع: من قبيل اجتامع املائدة املستديرة املعني باستدامة زيت 

النخيل أيضا توفري آليات للتظلم. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت منظمة التعاون والتنمية جهات االتصال الوطنية لضامن تعزيز وتنفيذ مبادئها 

التوجيهية بالنسبة للمؤسسات املتعددة الجنسيات يف البلدان التي انضمت إىل هذه املبادئ.

بُل العديدة )العابرة للحدود يف بعض األحيان( التي ميكن اتّباعها من لَُدن املجتمعات التي  يعّد استخدام آليات التظلم أحد السُّ

انتهكت حقوقها املتعلّقة بالحيازة، بدعم من املنظامت غري الحكومية يف كثري من األحيان.

أماّ معرفة ما إذا كان ميكن لألطراف االعتامد عىل القانون الدويل يف املحاكم الوطنية، فتتوقّف عىل القانون الوطني. يف العديد من 

االختصاصات القضائية، ال ميكن لألطراف التذرع بأية معاهدة دولية أمام املحاكم الوطنية إال إذا كانت قد أُدرجت يف القانون الوطني. 

وحتى عندما ال ميكن لألطراف االعتامد عىل املعاهدة يف حد ذاتها، ميكنها الّدفاع بأنه متى كان القانون الوطني غامضاً، وجب تفسريه 

بطرق تتفق مع االلتزامات الدولية.

وكام ورد يف الفصل الثاين أعاله، ال تُعّد الخطوط التوجيهية صكاًّ ملزماً قانوناً، وال تنشئ أية التزامات قانونية. لكّنها تشكل مرجعاً ذا 

حجية، وميكن، بالتايل، استخدامها يف عمليات حّل املنازعات. وهكذا، يف الدعاوى املرفوعة إىل املحاكم الوطنية أو الدولية، ميكن لألطراف 

الرجوع إىل الخطوط التوجيهية عند غموض لغة القانون الوطني مثالً، بحجة أنه ينبغي تفسريها بطرق تتفق مع الخطوط التوجيهية. كام 

ميكن للخطوط التوجيهية أيضاً أن توفّر التوجيهات التفسريية بشأن الكيفية التي ينبغي بها فهم الحق يف الغذاء والسكن واملمتلكات 

وحاميته.

وتشري بعض الهيئات القضائية رصاحة إىل القانون الدويل غري اإللزامي. عىل سبيل املثال، وجدت املحكمة العليا يف بليز أنه يتّعني 

مراعاة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  بجدية يف قضية أوريليو كال وآخرون ضد النائب العام يف بليز، ألنه يجسد 

املبادئ العامة للقانون الدويل. وعندما يكون هناك تضافر كبري بني املبادئ املنصوص عليها يف القانون الدويل امللزم وتلك الواردة يف صّك 

الهيئات القضائية إىل الخطوط التوجيهية  من صكون القانون غري امللزم مثل الخطوط التوجيهية ، قد يكون من املمكن تصور رجوع 

لتحديد القانون املناسب وتفسريه. 
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قد تكون منازعات الحيازة منازعات ضارية، وقد يتعرّض املرء الذي يختار الدفاع عن حقوقه إىل مخاطر شخصية كبرية. فعند بدء 

اتخاذ  االنتقام بسبب  فتهديدات  التحرش.  أو  العنف  أن يصبحوا ضحايا  أو  للتهديد  املجتمع  وأفراد  العمالء  يتعرّض  قد  قانوين  مطلب 

إجراءات قانونية قد ال تأيت من الشخصيات القوية الذين لديهم مصلحة يف اإلبقاء عىل الوضع الراهن فحسب، وإمنا أيضا من داخل أرَُس 

هؤالء األفراد ومجتمعاتهم املحلية نفسها.

ينبغي ملنظامت الخدمات القانونية ذات التوّجه العاّم أن تُدرك أن اإلجراءات القانونية قد متثل خطوة خطرية بالنسبة للفرد أو 

املجتمع الذي يتّخذها. وقد يكون من الرضوري أن يساعد مقدمو الخدمات القانونية املجتمعات املحلية من أجل الوصول إىل الوسائل 

الالزمة لحامية أرواحهم ومصالحهم طوال اإلجراءات القانونية وبعدها. ويف هذا الصدد، تهيب الخطوط التوجيهية بالدول تحديدا أن 

تحمي الحقوق املدنية والسياسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان للفالحني والسكان األصليني والصيادين والرعاة 

والعامل الريفيني )الفقرة 8-4(.

 ينبغي للمحامني النظر يف اللجوء إىل التقايض باعتباره سبيال لحامية حقوق الحيازة املرشوعة. لكن عليهم اختيار القضايا  3
بصورة اسرتاتيجية قبل رفعها إىل املحكمة، ألن التقايض أمر مكلّف ويستغرق وقتا طويال.

عندما تقيّد عوامل خارجة عن نطاق القضاء تنفيذ قرارات املحاكم، ميكن ملنظامت الخدمات القانونية ذات التوّجه العاّم أن  3
ًّ يف رصد تنفيذ األحكام القضائية. فحّل املنازعات خارج نطاق املحكمة بالوساطة مثالً قد يساعد عىل تجنب  تؤّدي دورا هاما

قضايا اإلنفاذ.

 ميكن املقاضاة أمام املحاكم الوطنية أو الهيئات الدولية، مثل املحاكم املحلية أو الدولية لحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك،  3
ميكن أيضاً لهيئات رصد املعاهدات لألمم املتحدة، واملقررين الخاصني توفري قنوات ميكن من خاللها إعالء صوت املطالبات 

املحلية.

 ينبغي للمحامني أيضاً النظر يف السياقات الخارجة عن النطاق اإلقليمي الذي ميكن أن تقع فيها املقاضاة أحياناً. فقد يسمح  3
ذلك للمجتمعات املترضرة مبقاضاة إحدى الرشكات األم املوجودة يف بلد يتمتّع بنظم قانونية وقضائية جيدة تعتمد عىل 
سيادة القانون. ومن شأن قرار من املحكمة عرب الوطنية أيضاً أن ميّكن املجتمعات املحلية من الحصول عىل املعلومات التي 

ميكن استخدامها بعد ذلك يف املحاكم املحلية.

 ينبغي ملحامي املؤسسات التجارية دعم إنشاء آليات داخلية للتظلّم من أجل توفري وسيلة فعالة لحل منازعات الحيازة  3
وضامن حامية حقوق الحيازة الرشعية وحقوق اإلنسان.

رغم أن الخطوط التوجيهية ال تنشئ أية التزامات قانونية، قد يرجع إليها القضاة أثناء إجراءات حّل املنازعات، مثالً واالستعانة  3
بها لتفسري املصطلحات الغامضة يف القانون.

قد متثل اإلجراءات القانونية خطوة خطرية بالنسبة للفرد أو املجتمع الذي يتّخذها. وقد يكون من الرضوري مساعدة مقدمي  3
الخدمات القانونية املجتمعات املحلية من أجل الوصول إىل الوسائل الالزمة لحامية أرواحهم ومصالحهم طوال اإلجراءات 

القانونية وبعدها.

التوصيات الرئيسية 3-5
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103 6- اآلفاق

اآلفاق  -6

املساعدة  التوجيهية ميكن  الخطوط  لتنفيذ  القانون  فبتسخري  قانوين هاّم.  ينطوي عىل مغزى  هاماًّ  تطوراً  التوجيهية  الخطوط  تشّكل 

عىل تحسني حوكمة الحيازة يف جميع أرجاء العامل، وبالتايل دعم اإلعامل التدريجي للحق يف الحصول عىل مستوى معييش الئق، مبا يف 

ذلك الغذاء الكايف والسكن. وقد قامت منظمة األغذية والزراعة بدوٍر هامٍّ يف بلورة ونرش الخطوط التوجيهية، مبا يف ذلك إنتاج هذا 

الدليل الفني وغريه من مواّد  تنمية القدرات. غري أن تنفيذ الخطوط التوجيهية يتوقّف يف نهاية املطاف عىل تضافر جهود مجموعات 

من  للعديد  وإمنا  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  تعود  ال  التوجيهية  الخطوط  ملكية  فإن  الواقع،  ويف  بكثري.  أوسع  الفاعلة  الجهات  من 

العملية.  هذه  يف  هامٍّ  بدوٍر  القيام  للمحامني  وميكن  بتعزيزها.  والتزمت  إعدادها،  يف  شاركت  التي  والرشكات  والبلدان  املنظامت، 

واألدوات  والعمليات  الفاعلة،  الجهات  من  متنوعة  مجموعة  مساهامت  التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  القانون  استخدام  ويستدعي 

املحّركة. والعوامل 

الجهات الفاعلة. يتطلّب تنوع وتعقيد املسائل التي تتناولها الخطوط التوجيهية اتخاذ إجراءات من قبل مجموعة واسعة من   
املحامني وغريهم من مقدمي الخدمات القانونية - من املهنيني القانونيني الذين يقّدمون املشورة للحكومات أو الربملانات، إىل القضاة 

ومحامي الرشكات، ومنظامت الخدمات القانونية ذات التوّجه العاّم. وتعالج هذه املجموعات املتنوعة من املهنيني القانونيني إدارة قضايا 

الحيازة من وجهات نظر مختلفة ويف سياقات مختلفة. لكن عىل نحو ما أُبرز يف سياق هذا الدليل، ميكن لهذه الجهات كلّها إحداث تغيري 

حقيقي من حيث تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية، كّل يف املجال الخاّص بها. وحسب األدوار والصفات املهنية لكّل منها، قد ينطوي هذا 

واملنتجني  األصلية  الشعوب  واتحادات  الحكومية،  غري  واملنظامت  والرشكات  واملرشعني  الحكومات  دعم  أو  املشورة  إسداء  عىل  الدور 

الريفيني واملجتمعات املحلية واألفراد، بشأن اتخاذ إجراءات تعّزز الحوكمة املسؤولة يف مجال الحيازة.

وللحفاظ عىل مصلحة هذه املجموعات املتنوعة من املحامني مع مرور الوقت، ميكن للمهنيني يف مجال التعليم القانوين املساعدة   

بإذكاء الوعي لدى طالب القانون منذ بداية حياتهم املهنية. وميكن لنقابات املحامني املساهمة بنرش املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية 

من خالل مراكز التوثيق والتوعية، ووضع املعايري والتدريب وغريها من فرص التطوير املهني املستمر.

العمليات. يتعنّي عىل هذه املجموعات املتنوعة من مقدمي الخدمات القانونية تطبيق الخطوط التوجيهية يف طائفة متنوعة من   

العمليات. وقد تناول هذا الدليل العديد من األمثلة عن هذه العمليات. ومن ضمن ما تشمل هذه العمليات، مثالً، تقييم وإصالح القانون 

العناية  سياق  يف  التوجيهية  الخطوط  وتطبيق  والدولية،  الوطنية  واملحاكم  اإلدارية  اإلجراءات  خالل  من  الحقوق  ومامرسة  الوطني، 

الواجبة وعمليات امتثال الرشكات، 
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وتطور  التوجيهية،  الخطوط  استخدام  يف  الخربة  اكتساب  وبزيادة  والتوعية.  االتصاالت  قنوات  من  العديد  بواسطة  املعلومات  ونرش 

احتياجات املجتمع، قد تتوّسع أيضاً مجموعة العمليات التي ميكن فيها تطبيق الخطوط التوجيهية بنجاح، وتتطور مع مرور الوقت.

األدوات. ميكن ملقّدمي الخدمات القانونية تسهيل نرش واستخدام الخطوط التوجيهية يف املامرسة القانونية باالعتامد عىل مجموعة 

القدرات،  وبناء  االتصاالت  أدوات  من  كبرياً  وعدداً  عملية،  وأدلّة  تدريبية  مواد  األدوات  هذه  تشمل  أن  وميكن  األدوات.  من  متنوعة 

والتطبيقات التكنولوجية عىل شبكة اإلنرتنت وغريها من أدوات التقييم القانونية، والقوانني النموذجية والعقود، وقواعد السلوك التي 

تصيغها نقابات املحامني أو مجموعات أصحاب املصلحة.

العوامل املحّركة. يف نهاية املطاف، تتوقّف االستفادة من الخطوط التوجيهية يف املامرسة القانونية عىل وجود عوامل فعالة. وتختلف 

هذه العوامل حتام باختالف أدوار وصفات املهنيني القانونيني. ومن املرجح أن متثّل الجهود املبذولة يف مجال السياسات ملواءمة القوانني 

واملامرسات مع الخطوط التوجيهية دافعاً هاماًّ، وكذلك زيادة الوعي والدعم الجامهريي املستدام لتنفيذ الخطوط التوجيهية. ومن شأن 

تقبّل الخطوط التوجيهية من قبل الجهات املانحة أن يُشّجع استخدامها يف املامرسة القانونية؛ كجزء مثالً من التدخالت يف دعم إصالح 

القوانني وتنفيذها، أو باشرتاط االلتزام بها كرشط ألية مساعدة مالية للمشاريع االستثامرية. كام أن تأطري الواجبات والفرص يف مجال 

املسؤولية املهنية املنطبقة، لتأمني األعامل التي تُسرتّد تكاليفها يف تقديم املشورة للعمالء حول الخطوط التوجيهية، من املرجح أن ميثّل 

عامال محرّكاً  هاّماًّ يف تعزيز إقبال املحامني عليها يف املامرسة التجارية.

وتعّد هذه العنارص املتعددة - الجهات الفاعلة، والعمليات واألدوات والعوامل املحرّكة – عنارص ديناميكية، مرتابطة، يعزز بعضها 

بعضا. ومن شأن تفعيلها، مع مرور الوقت، أن يؤّدي إىل ظهور شبكة مامرسني عرب وطنية، تجّسد الخربة العملية املشرتكة  املُكتََسبة من 

خالل استخدام القانون لتنفيذ الخطوط التوجيهية. وميكن لتبادل الدروس بني املامرسني القانونيني أن يساعد عىل تعزيز استيعاب ونرش 

الدراية الناشئة يف ظروف متنوعة، وخلق قنوات للتواصل والدعم املتبادل.

رغم كون الخطوط التوجيهية غري ملزمة قانونا، فهي تعتمد عىل القانون الدويل وعىل أفضل املامرسات. وإن عمل مقدمو الخدمات 

القانونية معاً من أجل وضعها موضع التنفيذ، ألمكنهم الحفاظ عىل سيادة القانون، وتعزيز حامية حقوق اإلنسان وتحسني حوكمة الحيازة، 

ورفع معايري املامرسة القانونية. والدور املحوري للجوانب القانونية يف الخطوط التوجيهية يعني أنه يف إمكان مهنيي القانون إحداث تغيري 

حقيقي. فتعزيز الحوكمة املسؤولة للحيازة ليست مهمة سهلة، لكن بتفاين جميع مقدمي الخدمات القانونية ميكن إحراز تقدم هاّم.
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كولومبيا
 القانون العام املتعلق بالغابات، رقم 1021، 2006.  

القانون رقم 1448 لعام 2011، املتعلق بالضحايا وإعادة األرايض
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اللوائح التنظيمية ملصايد األسامك، املؤرخ 6 فرباير/شباط 1965، كام تم تنقيحه وإمتامه يف 19 يوليو/متوز 1991. 

القانون رقم 10/2010، املؤرخ 24 سبتمرب/أيلول 2010، املتعلّق باللوائح التنظيمية لتقييم األثر البيئي.غينيا- بيساو

الهند
القانون رقم 30، لعام 2013، املؤرخ 27 سبتمرب/أيلول  2010املتعلق بالحق يف التعويض العادل والشفافية يف 

حيازة األرض والتأهيل وإعادة التوطني.

الدستور الكيني، الصادر عام 2010كينيا

قانون مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية يف ليربيا، الصادر يف 10يوليو/متوز 2009.ليربيا

قانون السياسات الزراعية، رقم 045-06، الصادر يف 5 سبتمرب/أيلول 2006.مايل
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 القانون املتعلق باألرايض، رقم 19/97، الصادر يف 1 أكتوبر/ترشين األول 1997.

املرسوم رقم 66/98 املتعلّق بأحكام قانون األرايض، 8 ديسمرب/كانون األول 1998.
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نيوزيلندا
قانون معاهدة وايتانغي لتسوية )مطالبات مصايد األسامك( رقم 121، لعام 1992، واملؤّرخ 14 

 ديسمرب/كانون األول 1992.
قانون مصايد أسامك املاوري رقم 78، لعام 2004، الصادر يف 25 سبتمرب/أيلول 2004.

قانون مؤسسات مجموعات األرايض )قانون مجموعات األرايض(، لعام 1974.بابوا غينيا الجديدة

قانون استعادة الحقوق يف األرايض )بصيغته املعّدلة(، الصادر يف 2 ديسمرب/كانون األول 1994.جنوب أفريقيا
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الفلبني
قانون حقوق الشعوب األصلية لعام 1997 )القانون الجمهوري رقم 8371(، الصادر يف 29 أكتوبر/
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دستور جمهورية الفلبني، 2 فرباير/شباط 1987.

جمهورية تنزانيا املتحدة
قانون األرايض لجمهورية تنزانيا املتحدة، لعام 1999، رقم  4 لعام 1999، قانون األرايض )الصيغة 

املعدلة(، 2004، رقم 2 لعام 2004.

الواليات األمريكية املتحدة
 ,Pub. L. No. 95-213  قانون مامرسات الفساد يف الخارج لعام 1977، رقم املنشور 

Stat 1494 91  )وُصّنف بصيغته املعّدلة تحت U.S.C. §§ 78dd-1 15، والفقرات التالية، 
2012 ).28 U.S.C.A. § 1782 )1996(
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الصكوك الدولية

الصكوك الدولية امللزمة قانوناً

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 1981

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، مايو/أيار 1992
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العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 16 كانون األول/ديسمرب 1966.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية، 5 سبتمرب/أيلول 1991.

الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، املتعلق بحقوق املرأة يف أفريقيا )بروتوكول مابوتو(، 2003.

معاهدة وايتانغي، 6 فرباير/شباط 1840.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 14 كانون األول/ديسمرب 2005.

اتفاق الرشاكة الطوعية املرُبم بني جمهورية أفريقيا الوسطى واالتحاد األورويب، 28 نوفمرب/ترشين الثاين 2011.

اتفاق الرشاكة الطوعية املربم بني غانا واالتحاد األورويب يف 20 نوفمرب/ترشين الثاين 2009.
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مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، أكتوبر/ترشين األول 1995.

إطار ومبادئ توجيهية للسياسات الخاّصة باألرايض يف أفريقيا: إطار للعمل من أجل تأمني الحقوق املتعلقة باألرض، وزيادة اإلنتاجية وضامن سبل 
املعيشة، سبتمرب/أيلول 2010.

املبادئ الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، أكتوبر/ترشين األول 2014.

إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل املرافق له، نوفمرب/ترشين الثاين 2014.

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان، 2011.

الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك الصغرية الحجم يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر، يونيو/حزيران 2014.

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، مايو/أيار 2012.

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطّرد للحّق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذايئ الوطني، نوفمرب/ترشين الثاين 2004.
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