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V تحسني حوكمة األرايض الرعوية

متهيد

أقّرت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف 11 مايو/أيّار 2012، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

هذه  وأُعّدت  التوجيهية(.  الخطوط  بتسمية  ييل  ما  يف  إليها  )يُشار  الوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد 

الخطوط التوجيهية للمساهمة يف الجهود املبذولة عاملياً ووطنياً من أجل القضاء عىل الجوع والفقر عرب تعزيز حقوق الحيازة 

اآلمنة وفرص الوصول املتساوية إىل األرايض ومصايد األسامك والغابات. ويتيح هذا الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض 

الرعوية مشورة وأمثلة عن كيفية تعزيز حوكمة الحيازة يف سياق رعوي مع اإلقرار بالطابع املعّقد الذي تتسم به التدابري الخاصة 

بحيازة املراعي والتنّوع الواسع للمجتمعات الرعوية حول العامل. ويكّمل هذا الدليل أدلّة فنية أخرى مبا يف ذلك حوكمة حقوق 

حيازة املشاعات وحوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة والرجل، وتحسني حوكمة حيازة الغابات، والحوكمة املسؤولة للحيازة 

والقانون، واحرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية.

ويستند الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية إىل عدد من املبادرات والدراسات التي أعّدت يف السنوات األخرية 

قصور  وأوجه  الرعاة  يواجهها  التي  الكامنة  التحديات  عىل  الضوء  مسلّطًة  األرايض  وحيازة  املراعي  حوكمة  عىل  ركّزت  والتي 

الحكومات يف تأمني الحيازة الرعوية واألمثلة الناجحة الناشئة والتقّدم املحرز حول العامل. ومن ضمن هذه األمثلة املبادرة العاملية 

من أجل الرعي املستدام وهي رشاكة عاملية تسعى إىل جمع دراسات الحالة واستعراضها من خالل شبكة واسعة النطاق. ولقد 

استنار هذا الدليل الفني باستعراضني عامليني جديرين بالذكر أال وهام: 1the land we graze )الذي يتناول األرايض املستخدمة 

للرعي( 2Governance of rangelands  )الذي يتناول حوكمة املراعي( واإلجراءات املشرتكة لتحقيق الرعي املستدام.  وباإلضافة 

إىل ذلك اكتىس بروز التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة كصوت موثوق للرعاة يف الساحة العاملية، قيمًة كبرية لضامن درجة 

أعىل من التشاور واملساءلة يف وضع دراسات مثل هذه الدراسة.

ولقد تم إعداد الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية من خالل عملية تشاورية، مبا يعكس ما تنطوي عليه هذه 

املبادرات. ولقد توىّل االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام تأليف الدليل مبجمله بالتعاون مع 

هيئة السياسات البيئية واالقتصادية واالجتامعية والهيئة العاملية للقانون البيئي. ولقد أرشف عىل إعداد الدليل مجلس فني مؤلف 

من خرباء يف مجال الرعي، مبا يف ذلك ممثلون عن رعاة جرى إرشاكهم عرب التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة. وقد خضع 

الدليل الستعراض األقران من قبل متطوعني تم إرشاكهم عرب الشبكة التابعة للمبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام ومن جانب 

موظفني يف الفاو.

وياُلئم الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية مجموعًة متنوّعة من املعنيني منهم الحكومات والجهات الفاعلة غري 

الحكومية. ويف حني أن ملعظم القّراء معارف أساسية عن الرعي، ال يعي العديد منهم التنّوع الواسع الذي مييّز النظم والثقافات 

الرعوية حول العامل. ويتوّجه الدليل إىل أولئك الذين يقّرون بأهمية تأمني حيازة األرايض الرعوية ويبحثون عن توجيهات عملية 

للميض قدماً. 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/land_rights_publication_english_web.pdf   1

https://portals.iucn.org/library/node/44904   2



VI

وبالتايل ال يشّكل الدليل وثيقة دعوة بل يوفّر، يف القسم األول، الحجج الداعية إىل تأمني الحيازة الرعوية التي ميكن لجهات 

للتوظيف،  قابلة  التوجيهية مشورة عمليّة  الخطوط  العمل. ويف حني تسدي هذه  أهمية هذا  لتربير  استخدامها  فاعلة مختلفة 

سيكون من الرضوري القيام بعمل إضايف لرتجمة الوثيقة الحالية إىل منتجات أكرث مراعاة للمستخدمني املحليني يف املجتمعات 

الرعوية. كام أن الوثيقة تقّر بصعوبة تنفيذ بعض التوصيات الواردة يف الدليل بالنسبة إىل بعض املجتمعات الرعوية األكرث تهميشاً. 

وال مهرب من ذلك يف دليل ُصمم لينطبق عىل كافة السياقات. ويُرغب يف أن يساهم الدليل يف تنمية تطلعات أكرب لتعزيز حوكمة 

حيازة الرعاة حول العامل، من خالل إطالع القّراء عىل مجموعة من الحلول.



VII تحسني حوكمة األرايض الرعوية

شكر وتقدير

أعّد هذا الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية فريق بقيادة السيد Jonathan Davies من االتحاد الدويل لحفظ 

الطبيعة )االتحاد( مبشاركة السيد Pedro Herrera )مؤسسة Entretantos ( والسيد Jabier Ruiz-Mirazo )هيئة إدارة النظام 

اإليكولوجي التابعة لالتحاد( والسيدة Jennifer Mohamed-Katerere )هيئة السياسات البيئية واالقتصادية واالجتامعية التابعة 

لالتحاد( والسيد Ian Hannam )الهيئة العاملية للقانون البيئي التابعة لالتحاد( والسيد Emmanuel Nuesri )جامعة بوتسدام، 

كلية العلوم االقتصادية واالجتامعية( وأُنجز العمل بقيادة وتوجيه السيدة Caterina  Batello من منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 Michelle والسيدة Razingrim Ouedraogo الفاو( وبدعم من السيد( Vivian Onyango وبتنسيق من السيدة ،)املتحدة )الفاو

Kimeu من االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة.

وجرى إعداد الدليل الفني عرب عملية تشاورية أرشف عليها مجلس فني مؤلف من الخرباء التالية أسامؤهم يف مجايل الزراعة 

 Francesca Romanoو Fiona Flintanو Charlotte Beckhو Caterina Batelloو Alejo Zarzycki :الرعوية وحقوق األرايض

 Katherineو  Joseph Ole Simelو Jeremy Swiftو Jean Maurice Durandو  Harold Liversageو Gonzalo Oviedoو

Homewood وخالد الخوالده وLalji Satya  وLuca Miggiano  وMaryam Niamir Fuller  وMonica Lomena-Gelis  و

Munkhbolor Gungaa  وRazingrim Ouedraogo  وVivian Onyango. وعقد املجلس الفني حلقة عمل ملدة يومني يف املقر 

الرئييس للمنظمة يف روما خالل الفرتة 24 - 25 مارس/آذار 2015 للنظر يف أّول مرشوع للدليل الفني واستعراضه إىل جانب اقرتاح 

تغيريات بشأن العمل يف املستقبل. وحرض حلقة العمل، إىل جانب املؤلفني وأعضاء املجلس الفني، املشاركون التالية أسامؤهم: 

Vincent Briac-و  Paulo Groppoو Pablo Manzanoو Irene Hoffmanو Fritjof Boerstlerو  Francesca Distefano

 .Robinson Djeukam Njinga واملرحوم Warnon

أسامؤهم:  التالية  الخرباء  بها  قام  التي  االستعراض  عمليات  بفضل  ملحوظ  نحو  عىل  الفني  الدليل  مرشوع  صقل  وجرى 

 Eugenioو David PalmerوBirgit Mullerو Babo FadlallaوAdrian Cullis و Adoulaye Diaoureو Aderinoye Sidikat

و  Getachew Gebruو  Fred Kafeeroو  Frank Escobarو  Francisco Carranzaو  Francesca Distefanoو  Sartoretto

Maryam Rahmanianو Margret VidarوKaren Greenhoughو Irene Hoffmanو Gregorio Velascoو Gillian Vogt

وPaolo Groppo وPhillip Kisoyan وPiers Simpkin وRobert Allport. وباإلضافة إىل موظفي الفاو، تم تحديد املرشفني 

عىل االستعراض من خالل الشبكة التابعة للمبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام. وحرر الدليل Shannon Russell وأرشف 

Luca Feliziani عىل تنسيقه.

وتتوجه املنظمة بالشكر العميق إىل حكومة أملانيا ملا قّدمته من مساهمة مالية من أجل إنتاج هذا الدليل وإىل االتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة واملبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام عىل تعاونهام يف إعداده.
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مقدمة 

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

الغذايئ الوطني )يُشار إليها يف ما بعد بتسمية الخطوط التوجيهية( إىل الرعاة بصورة رصيحة باعتبارهم املستخدمني 

النهائيني للخطوط التوجيهية واملستهدفني مبساعي تنمية القدرات. ويف سياق الفقرة عن "الحقوق واملسؤوليات املتعلّقة 

بالحيازة" )الفقرة 4-8( تشري الخطوط التوجيهية إىل أنه "يتعنّي عىل الدول أن تويل االحرتام والحامية للحقوق املدنية 

والسياسية... للرعاة ... وعليها أن تراعي التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان حني تتعاطى مع أفراد وجمعيات معنية 

باملدافعة عن األرايض ومصايد األسامك والغابات".

األصلية"  والشعوب   ... املهمشة  واملجموعات  تاريخياً،  املحرومة  "املجموعات  وجنبهم  الرعاة  إىل  اإلشارة  ومتت 

الواجب  التحديات  أهم  أحد  عىل  ذلك  ويشدد   .)5-15 )الفقرة  األرايض  بإصالحات  املعنية  املجموعات  من  وغريهم 

مواجهتها من خالل تعزيز حيازة العديد من األرايض الرعوية واملتمثّل يف تهميش الرعاة تاريخياً وبشكل متواصل يف 

أغلب األحيان، من الحوار الوطني. كام تنّص الخطوط التوجيهية رصاحة عىل الرعاة وأراضيهم عندما يتعلّق األمر بقضايا 

حيازة  لتأمني  الرعاة  يواجهها  التي  العديدة  الفريدة  التحديات  ذلك  ويبنّي   .)22-2 )الفقرة  للحدود  العابرة  الحيازة 

األرايض؛ وإن هذه التحديات رهن بالوضع اإليكولوجي لألرايض الرعوية. وتُحسن املجتمعات الرعوية التكيّف مع هذه 

التحديات كام أنها طّورت تقاليد وقواعد مرتّسخة بعمق يف الثقافة الرعوية ترعى إدارة األرايض الرعوية واستخدامها. 

ويف حني تعترب بعض الحكومات أن قّوة الحوكمة العرفية تعيق التنمية، سيحاول هذا الدليل إبراز أنها ليست ركيزة 

الحيازة الرعوية اآلمنة فحسب، بل تّشكل كذلك أساساً لقدرة املجتمعات الرعوية عىل الصمود وللتنمية املستدامة.
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ملاذا تم إعداد دليل عن حوكمة األرايض الرعوية؟

"يُعّرف الرعي بأنه إنتاج مكثّف للرثوة الحيوانية يف املراعي." ويشمل هذا الوصف الواسع النطاق العديد من املامرسات 

ونظم اإلنتاج املختلفة الخاصة بالرعي واملوجودة حول العامل. ويتبنّي بوضوح أن الرعي املنظّم للرثوة الحيوانية ميثّل 

لتحقيق  أساسية  للقطعان  املنظّمة  الحركة  وإن  نحو مستدام.  املراعي عىل  إلدارة  شائعة ومحورية وحيوية  مامرسة 

الرعي املستدام كام أنها تشّكل التحدي األكرب املاثل أمام تأمني حيازة األرايض الرعوية. 

ويعرض هذا الدليل بالتفصيل الحجج التي ترُبز أهمية حركة القطعان. غري أن األخرية تحصل عىل نطاقات مختلفة 

جداً فترتاوح من االرتحال البعيد املدى إىل االنتجاع املوسمي عىل مسافات مختلفة وصوالً إىل حركة القطعان املوضعية 

نسبياً ودورة املراعي. وغالباً ما استُعملت حركة الرعاة تاريخياً كتربير لعدم ضامن حقوقهم يف األرايض؛ بحيث اعترُب أنه 

طاملا الرعاة يتجّولون باستمرار، ال يسعهم املطالبة بأي قطعة أرض محددة. واستُخدمت هذه الحجة يف أماكن سلك فيها 

الرعاة طرق االنتجاع نفسها عىل مدى قرون، وحيث تُفيد الرباهني بوضوح أنهم استخدموها وقاموا بإدارتها عىل مر 

التاريخ. وعىل الرغم من ذلك، تعّول حركات القطعان، حتى يف أكرث املجتمعات الرعوية ارتحاالً، عىل البنى األساسية 

الطبيعية والبرشية التي قام الرعاة بحاميتها والحفاظ عليها منذ األزل.

الجامعية  الحيازة  املراعي؛ ومتثّل مامرسات  اليقني واختالف موارد  الحركة هذه إحدى االستجابات لعدم  وتشّكل 

إحدى االستجابات األخرى. ومعاً فإنها متثّل ترتيبات عرفية معقّدة متعلّقة بالحيازة كام تتطلب استجابات منّمقة من 

جانب الحكومات وغريها من الجهات املعنية الداعمة لها. وإن األرايض الرعوية جامعية إىل حد كبري لكّنها قد تتضمن 

أراٍض أو موارد أخرى )مثل األشجار( ذات ملكية خاصة أو خاضعة لحقوق مختلفة بحسب املوسم. وقد ميلك الرعاة 

مطالبات تاريخية عىل أراٍض تفصلها مساهامت شاسعة أو ميكن استخدامها يف سنوات محددة فقط. وقد تكون بعض 

البقع التي تحتوي عىل موارد مختلفة والبعيدة جغرافياً عن بعضها البعض مثل السبخات امللحية أو األرايض املشجرة، 

البقع أو تسعى  الرعاة هذه  الحيوانية بصورة فّعالة. وعادًة ما يستخدم أشخاص من غري  إلنتاج الرثوة  أساسية متاماً 

جهات خارجية إىل استغاللها ألغراض تجارية مام يجعل من الصعب تأمينها.

تقويض  دون  الرعوية وحيازتها من  األرايض  تضمن حوكمة  لتوفري حلول  الفني رضوري  الدليل  فإن هذا  وبالتايل 

الرتتيبات العرفية املعقدة والالزمة واملتأصلة. كام من شأنه إتاحة حلول يف سياق رسيع التغرّي تتحّول فيه املامرسات 

التقليدية واألمناط األساسية لتحّرك الرثوة الحيوانية.

كيف يرتبط هذا الدليل الفني عن األرايض الرعوية بأدلّة أخرى

يعالج الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية عدداً من املسائل املطروحة يف أدلّة فنية أخرى من هذه 

املجموعة مبا يف ذلك الدليل الفني بشأن حوكمة حقوق حيازة املشاعات الذي سيصدر قريباً، وحوكمة حيازة األرايض 

من أجل املرأة والرجل3، والحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون، واحرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية 4 . وتتيح 

هذه األدلّة مشورة مهمة وأمثلة عن سبل تعزيز حوكمة األرايض الرعوية والحيازة كام أنها متّسقة مع ما ينطوي عليه 

http://www.fao.org/docrep/017/i3114e/i3114e.pdf   3

http://www.fao.org/3/a-i3496e.pdf   4
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الدليل الفني هذا. ولكن، يف حني أن األدلة املذكورة أعاله تكميلية، يعالج الدليل الفني بشأن تحسني حوكمة األرايض 

الرعوية تحديات محددة ماثلة أمام حيازة األرايض الرعوية ومرتبطة ارتباطاً فريداً بالرعي. كام أنه ينظر يف طريقة جمع 

واملستنرية،  واملسبقة  الحرة  واملوافقة  باملشاعات،  مرتبطة  )مسائل  الرعوية  األرايض  لحيازة  املختلفة  الجوانب  هذه 

واألبعاد الجنسانية وما إىل ذلك( وذلك يف سياق نهج متّسق لتأمني األرايض الرعوية.

يسعى الدليل الفني هذا بشأن تحسني حوكمة األرايض الرعوية إىل معالجة كافة الرتتيبات املتنّوعة الخاصة بحيازة 

باألهمية  ميس  الحيازة  حوكمة  بأن ضعف  إقراراً  الدليل  إعداد  وتم  العامل.  من  مختلفة  مناطق  يف  الرعوية  األرايض 

االقتصادية واإليكولوجية الناجمة عن الرعي. وتم تصميمه لتعنى به مجموعة من الرعاة مبا فيهم أولئك املوجودين يف 

بلدان صناعية أو متقّدمة، ومن يعّرف أو ال يعّرف نفسه بأنه من السّكان األصليني. ويقّر الدليل، إىل جانب الحيازة 

الجامعية بأن الحيازة الفردية قد تشّكل أيضاً مكّوناً مهامً من النظم الرعوية. ويناقش الدليل التحدي املتعلّق بنطاق 

الحيازة مبا يف ذلك حوكمة الحيازة بشكل عابر للحدود الدولية. وعالوة عىل ذلك، ينظر هذا الدليل يف حيازة موارد غري 

مشمولة بالرضورة يف الحقوق يف "األرايض"، مبا فيها املياه والسبخات امللحية واألشجار، وكذلك يف كيفية تفاعل هذه 

الحقوق مع الحقوق الخاصة باألرايض.  

إطار حقوق اإلنسان والقدرة عىل الصمود ورفاه اإلنسان

بعضها  تعتمد عىل  والتي  املرتابطة  الثالثة  أهدافها  الحيازة من خالل  إىل تحسني حوكمة  التوجيهية  الخطوط  تسعى 

البعض وهي:  )1( تحقيق األمن الغذايئ ودعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف؛ و)2( تحسني الجوانب االجتامعية 

والتنموية مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر، وتوفري سبل كسب عيش مستدامة واالستقرار االجتامعي وأمن املسكن والتنمية 

تطبيق  وبهدف   .)1-1 )الفقرة  املستدامة  واالقتصادية  االجتامعية  والتنمية  االجتامعية  الحامية  و)3( ضامن  الريفية؛ 

الخطوط التوجيهية، يتّبع الدليل الفني هذا نهج "الصورة الشاملة" الذي يأخذ يف الحسبان تنّوع العالقات والظروف 

حوكمة حقوق حيازة المشاعات

تشّكل املشاعات موارد طبيعية، عىل غرار األرض ومصايد األسامك والغابات، متلكها جامعة أو مجموعة من الجامعات أو مجموعة من األشخاص 

و/أو تديرها و/أو تستخدمها عىل نحو جامعي لتعزيز أمنها الغذايئ وضامن استدامة سبل كسب عيشها ورفاهها. وتتسم حقوق الحيازة الجامعية 

بأهمية حاسمة بالنسبة إىل املاليني من األشخاص يف العامل. وغالباً ما يعّول األشخاص الفقراء واملهمشون والضعيفون وغري املاّلكني لألرايض عىل 

املشاعات ألنها متثّل مصدراً للدخل فضالً عن شبكة أمان لهم يف أوقات الشدة. وتتسم املشاعات بقيمة ثقافية واجتامعية وروحية مهمة للعديد من 

املجتمعات حول العامل كام أنها توفّر خدمات بيئية أساسية عىل املستويني املحيل والعاملي. وميثّل اإلقرار بالحقوق الجامعية يف حيازة املشاعات 

بالتايل أساساً لتحقيق التنمية املستدامة وإعامل الحق يف الغذاء.

وتدعم حوكمة حقوق حيازة املشاعات تطبيق الخطوط التوجيهية من الناحية العملية من خالل توفري فهم ملا هي املشاعات، وحجج لتأمني الحيازة 

الجامعية، وتوجيهات لحوكمة املشاعات عىل نحو مسؤول. كام أنها تتيح توجيهات اسرتاتيجية مرتبطة بحقوق الحيازة الجامعية لألرايض املشاعة 

بحسب مختلف املوارد الطبيعية واملناطق. وترُبز بعض الحاالت من بلدان مختلفة حول العامل كيفية تطبيق الخطوط التوجيهية مام يشّكل مصدراً 

لإللهام. ومن شأن خطوط توجيهية منهجية بشأن عملية التكيّف عىل املستوى املحيل تكميل الخطوط التوجيهية هذه.

ل الدليل الفني عن املشاعات الدليل الفني هذا عن األرايض الرعوية. وعىل الرغم من أن األرايض الرعوية تتضمن جميع أنواع الحيازة، فإن  ويكمِّ

املشاعات تشّكل يف معظم البلدان النظام السائد للحيازة. غري أن اسرتاتيجيات اإلدارة املحددة للرعي التي تنطوي عىل استخدام واسع النطاق 

لألرايض والتواجد فيها موسمياً وتحّرك الرعاة، تضيف املزيد من التعقيدات إىل مسألة تأمني املشاعات الرعوية.
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االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي تؤثّر عىل تحقيق األهداف يف املجتمعات الرعوية. واستناداً إىل القيم األساسية 

ثالثة جوانب حاسمة  الفني هذا  الدليل  التوجيهية، يحدد  الخطوط  الواردة يف  الرئيسية  واألولويات واالسرتاتيجيات 

يجب أن تشّكل ركيزة التنفيذ وهي:

مجموعة شاملة من االلتزامات يف مجال حقوق اإلنسان؛. 1

تكافل رفاه اإلنسان والبيئة؛. 2

تعزيز قدرات اإلنسان )أي الرفاه( لتمكني املجتمعات الرعوية من املطالبة بحقوقها واستخدام الفرص املتاحة لها . 3

يف الحيز العام وتقديم مساهامت كاملة من الناحيتني االقتصادية واإليكولوجية.

مجموعة االلتزامات الشاملة يف مجال حقوق اإلنسان

تتضمن العنارص الرئيسية لاللتزامات بحقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الخطوط التوجيهية ما ييل:

اإلقرار بااللتزامات القامئة مبوجب القانون الدويل مبا يف ذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وغريها من الصكوك . 1

الدولية لحقوق اإلنسان؛

محط تركيز خاص عىل اإلعامل املطرد للحق يف الغذاء؛. 2

مجموعة من املبادئ العامة لتوجيه األولويات واإلجراءات )مبا يف ذلك االسرتاتيجيات(؛. 3

مجموعة من مبادئ التنفيذ لضامن اتباع هذه الُنهج وتنفيذها عىل نحو متّسق مع حقوق اإلنسان.. 4

ملاذا يتسم هذا باألهمية؟

تقّر هذه االلتزامات بأنه يتعنّي عىل الحوكمة املسؤولة للحيازة أن تتخطى نهج "عدم إلحاق الرضر" لتشمل الحقوق 

اإليجابية واملسؤوليات وااللتزامات الناشئة عنها لكل من الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية. وبصورة عامة، تقع 

عىل عاتق الدول الواجبات التالية:

احرتام الحقوق يعني اإلحجام عن التدخل يف مساعي اكتساب الحقوق أو التمتع بها.	 

حامية الحقوق يعني ضامن أال تتدخل أطراف ثالثة- مبا فيها األعامل التجارية واملنظامت غري الحكومية - يف 	 

مساعي اكتساب الحقوق أو التمتع بها.

تلبية الحقوق يعني استحداث بيئات مواتية إلعامل الحقوق.	 

يتعنّي بالتايل أن تكون ترتيبات الحوكمة متسقة مع حقوق اإلنسان، وأن يكون القانون متسقاً مع هذه الحقوق 	 

هذه  لتحقيق  إضافية  خطوات  اتخاذ  يجب  أو  املعايري،  هذه  مع  الناس  يعيشها  التي  التجارب  تتامىش  وأن 

الحقوق. ويتطلب ذلك فهم العوامل العديدة واملتعددة التي تؤثر عىل تنفيذ القانون ومامرسات الحوكمة مبا 

يف ذلك عىل سبيل املثال املكانة االجتامعية )التعلّم واالنتامء اإلثني واألبعاد الجنسانية وما إىل ذلك( إىل جانب 

التمييز  الرعوية،  املجتمعات  بالنسبة إىل  للحياة. ويشمل ذلك،  املجتمعات واألفراد إىل موارد داعمة  وصول 

الرثوة  موارد  إىل  النساء  اختالف مستويات وصول  مثالً يف  يتمثّل  الذي  واألرس  املجتمعات  االجتامعي ضمن 

هذه  وتُظهر  وإدارتها.  الطبيعية  املوارد  استخدام  مجايل  يف  بها  تضطلع  التي  املختلفة  األدوار  أو  الحيوانية 

التجارب املختلفة أهمية اإلنصاف بني الجنسني. وتتطلب االستجابة لهذا الواقع تدخالت متسقة مع االلتزامات 

القامئة بحقوق اإلنسان، كام هو مبنّي يف القسم الثاين من هذا املطبوع. ويعالج القسم األول مبزيد من التعمق 

الوقائع االجتامعية واالقتصادية املذكورة.
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قدرات املجتمعات الرعوية تتمتع بأهمية خاصة

تؤثر القدرات التي يتمتع بها الناس عىل إمكانيتهم من أن يعيشوا "حياة يطمحون إليها" )Sen, 1999( أي أن يكون 

الخطوط  الققرة 1-2-4 من  إليها. ويقّر هدف محدد يف  التي يطمحون  الحياة  القيام بخيارات حّرة حول  مبقدورهم 

التوجيهية برضورة تعزيز قدرات الرعاة وغريهم من الجهات الفاعلة املعنية. ويتمثل أحد مكامن تركيز هذا الدليل 

الفني يف تعزيز قدرات املجتمعات الرعوية عىل تحقيق األهداف االجتامعية واإلمنائية للخطوط التوجيهية - مبا فيها 

القضاء عىل الفقر وتحقيق سبل كسب عيش مستدامة واالستقرار االجتامعي والحق يف تقرير املصري والتنمية الريفية 

إىل جانب االستدامة البيئية للموارد التي تعّول عليها املجتمعات هذه. ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن هذه التطلعات 

تقرتن بالتزامات حكومية متينة كام تبيّنه أهداف التنمية املستدامة.

أهداف التنمية املستدامة وحوكمة حيازة املراعي5

يتصل العديد من أهداف التنمية املستدامة بتعزيز حوكمة الحيازة يف األرايض الرعوية مبا فيها األهداف التالية:

الهدف 1  القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

الهدف 2  القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.

الهدف 3  ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر.

الهدف 5  تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات.

الهدف 6  ضامن توفر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

 الهدف 8  تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق 
              للجميع.

الهدف 13  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره.

إدارة  الغابات  وإدارة  نحو مستدام،  استخدامها عىل  وتعزيز  وترميمها  الربية  اإليكولوجية  النظم   الهدف 15  حامية 
                مستدامة، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف خسارة التنوع البيولوجي.

 الهدف 16  تشجيع وجود املجتمعات السلمية والشاملة تحقيقاً للتنمية املستدامة، وتوفري إمكانية اللجوء إىل القضاء 
               للجميع، والقيام عىل جميع املستويات ببناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة.



تحسني حوكمة األرايض الرعوية8

وضع السياسات واألطر القانونية الخاصة بالرعي	 

املبادئ والخيارات القانونية لتعزيز الدعم الحكومي لحوكمة حيازة األرايض الرعوية	 

من املهم أن يشارك الرعاة يف إيجاد حلول لضامن أن تحّسن االسرتاتيجيات املعتمدة رفاههم. وغالباً ما تطبّق االستجابات 

الحكومية ألوجه الضعف االجتامعية، عىل غرار األرس املنعزلة التي تفتقر إىل املرافق التعليمية والصحية، عن طريق 

تدخالت إمنائية خارجية لتعزيز قدرات األشخاص واملؤسسات عىل التكيّف. غري أن االستجابات الخارجية قد تفاقم يف 

الرعوية  األرايض  التنافس عىل  استحداث مثالً أشكال جديدة من  الرعوية من خالل  املجتمعات  ذاته هشاشة  الوقت 

واملوارد األساسية التي تكتنزها. ومن الرضوري اتباع نُهج إدارية مرنة وقابلة للتكيّف وقامئة عىل املجتمعات لضامن 

القدرات  هذه  تعزيز  يف  تساهم  التي  التنفيذ  اسرتاتيجيات  أدناه  الدليل  ويحدد  االختيار.  حرية  يف  الحق  مامرسة 

.)2014 ,Galvin و Fernández-Giménez و Reid ;2014 ,Manzano Baena و Davies ,Herrera(

الشكل 1:

 تصميم الدليل الفني بشأن 

األرايض الرعوية
القضايا والتحديات املتعلقة بتأمني حوكمة أرايض الرعي	 

معلومات أساسية عن السياق الفريد املتعلّق بحوكمة األرايض الرعوية	 

التحديات الرئيسية الواجب مواجهتها يف مجال الحوكمة	 

تحسني الحوكمة وتعزيز القدرات البرشية	 

االستجابات الشاملة التي غالباً ما تدعو الحاجة إىل جمعها ملعالجة تحديات الحوكمة الرئيسية الواردة يف القسم 	 
األول

القسم األول

القسم الثاين

القسم الثالث
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1
القضايا والتحديات املتعلقة بتأمني

 حوكمة حيازة أرايض الرعي

القسم األول
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High-risk factors 

The presence of a number of high-risk factors should 
prompt a responsible investor to decide not to 
proceed with the investment.
 
Medium-risk factors  
A responsible investor should carefully re-examine the 
project in the due diligence phase and search for ways 
to mitigate risks.

How to use icons
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القسم األول : القضايا والتحديات املتعلقة بتأمني حوكمة 

حيازة أرايض الرعي

نظرة عامة عن نظام الرعي باعتباره نظاماً الستخدام األراضي

"يُعّرف الرعي بأنه نظام لإلنتاج المكثف للماشية في المراعي ويمارس عبر أنحاء العالم استجابة لتحديات إيكولوجية 

فريدة."  والوسائل التي استجابت من خاللها مجتمعات مختلفة لهذه التحديات لها قواسم مشتركة عديدة، وتخلق 

كذلك بعض التحديات المشتركة من حيث تعزيز حوكمة الحيازة. والرعي هو نظام إلدارة الماشية واألراضي بغية 

تحقيق المنفعة االقتصادية واالستدامة اإليكولوجية، وهو أداة خاصة إلدارة تنقل الماشية عبر مساحات شاسعة في 

أغلب األحيان. والرعاة هم من يسهر على سير هذا النظام من خالل إدارة األراضي وحمايتها، واالستفادة من المواشي. 

وثقافة الرعاة وثيقة الصلة باالستراتيجيات التي يعتمدونها في الرعي وتؤدي دوراً مركزياً في أسلوب إدارة مواردهم الطبيعية.

ويعتبر الرعي، إلى حد كبير، عملية تكيّف إزاء التقلّبات البيئية والمناخية، مع أن الرعاة يواجهون أيضاً مصادر أخرى 

تقلّبه  بشّدة  المراعي  مناخ  ويتميز  السياسية.  والسياقات  األسواق  عن  الناتجة  تلك  سيما  وال  التنبؤ،  إمكانية  لعدم 

الموسمي )مواسم البرد المفرط أو الجفاف مثالً( بما يحّد من الوصول إلى الموارد أو توافرها، غير أن المراعي تظهر 

تبايًنا حاًدا بين السنة واألخرى. وفي العديد من األراضي الجافة مثالً، يمكن أن يتراوح تساقط األمطار بشكل  أيضاً 

ملحوظ ما بين أكثر من 50 في المائة بالنسبة إلى المتوسط في السنوات العادية، وقد يتجاوز في السنوات الحادة 

الرعاة مصفوفة من  التقلّب ويدير  الطبيعية هذا  الموارد  أو قد ينخفض عن ذلك تماماً. وتعكس  المتوسط  أضعاف 

الموارد المتفاوتة القيمة ووسائل مختلفة للوصول إلى الموارد واستخدامات إنتاجية مختلفة. ويشمل هذا، على سبيل 

المثال، مناطق مروج مختلفة ومتعددة وأراضي رطبة وواحات ومناطق مطلة على األنهار وغابات ومناطق حرجية 

وسبخات وغير ذلك. ويستعمل الرعاة مجموعة واسعة من أدوات التسويق واإلدارة بهدف تحقيق التوازن على مستوى 

التقلّبات في أعمالهم التجارية، سعياً إلى تتبع هذه العوامل العديدة.
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وتشير التقديرات إلى وجود ما مجموعه 500 مليون راع عبر أرجاء العالم، أغلبهم في البلدان النامية حيث يواجهون 

في  أيضاً  الرعاة  ينتشر  بالتنمية والفقر )McGahey وآخرون، 2014(. ومع ذلك،  تتعلق  التي  التحديات  العديد من 

معظم البلدان الصناعية: في أستراليا والصين وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى. ويحصل الرعاة عادة 

على سبل عيشهم من خالل ممارسة مجموعة معقدة من األنشطة حيث ال يقومون بتربية المواشي الموجهة لالستعمال 

كوسيلة  السوق  في  بيعها  بغية  أيضا  بل  والجلود(،  واللحوم  والسماد  واأللياف  الحليب  )مشتقات  فحسب  المنزلي 

للحصول على السلع التي ال يمكنهم زراعتها أو صنعها بأنفسهم. 

وتستعمل مواشي الرعي طائفة متنوعة من مصادر العلف بما في ذلك المراعي والمحاصيل الخشبية وأراضي البور 

وهشيم الزرع والمروج والفواكه والغابات واألشجار واألراضي البراح وجوانب الطرق وضواحي المدن. ويتطلب هذا 

األمر توافر حقوق مناسبة للحصول عليها وفي أغلب األحيان يطرح تحديات فريدة للحفاظ على هذه الحقوق. وفضالً 

عن ذلك، يتوقف الرعي على واجبين مزدوجين ضروريين هما: االستخدام المكثف لألراضي وحرية التنقل. ويحدد 

الرعاة من خالل أسلوب عيشهم على مراٍع مشتّتة  المتصلة باألرض. ويحصل  الرعاة للحقوق  الواجبان تصور  هذان 

وذات خصائص إيكولوجية ومتنوعة من حيث المواسم ومياه، مما يوفر لهم هامش سالمة تجاه النمو غير المنتظم 

للعشب ومسببات األمراض الموسمية وتحديات أخرى.

الطابع الفريد ألراضي الرعي

يشار غالباً إلى األراضي التي يستغلها الرعاة بأنها مراٍع. وقد تطورت الُنظم اإليكولوجية للمراعي بوجه كبير في مناطق 

إطارها  في  تطورت  بها  التنبؤ  يمكن  وال  بيئات صعبة  وهذه  المناخي.  االستقرار  بعدم  وتتميز  متطّرف  مناخ  ذات 

الطبيعة والمجتمع مما أدى إلى تنوع بيولوجي وثقافي فريد. وتوفر الُنظم اإليكولوجية للمراعي العديد من السلع 

والخدمات للبشرية جمعاء، بما في ذلك توفير األغذية واأللياف وتنظيم اإلمدادات بالمياه واحتباس الكربون.

وتُعّرف المراعي في بعض األحيان بواسطة مصطلحات إيكولوجية باعتبارها "أراض تغطيها نباتات طبيعية أصلية 

)في مرحلة الذروة أو دون الذروة( تكون في الغالب أعشابا، ونباتات شبيهة باألعشاب، وأعشاباً علفية أو شجيرات 

ترعى فيها المواشي أو يمكن أن ترعى فيها، وتستعمل كنظام إيكولوجي طبيعي إلنتاج حيوانات الرعي والحياة البرية" 

أو  السافانا  مناطق  أو  السهوب  أو  المروج  مثل  مراٍع طبيعية  المراعي  أن تشمل  )Allen وآخرون، 2011(. ويمكن 

األراضي الرطبة أو األراضي الجافة والصحاري ومناطق التندرا وبعض األعشاب المنخفضة واألراضي المليئة بالجنبات 

مثل الغيل أو األجمات الموجودة في منطقة البحر األبيض المتوسط. وتوجد المراعي غالبا في األراضي الجافة والجبال 

حيث يحد تساقط األمطار المحدود والبرد القارس واالرتفاع العالي والمناطق الشديدة االنحدار أو عوامل أخرى من 

فئات  أساس  على  المراعي  إدارة  لتقديرات جمعية  وفقا  للمراعي  العالمي  التوزيع   2 الشكل  ويوضح  النباتات.  نمو 

التندرا.  السافانا؛ ومناطق  والغابات ومناطق  بالجنبات؛  المليئة  الرعي؛ واألراضي  الصحراء؛ وأراضي  التالية:  األراضي 

ورغم ذلك، تعتبر المراعي أيضا مناظر طبيعية ذات طابع اجتماعي حيث يكون لثقافات الشعوب األصلية تأثير في 

الُنظم اإليكولوجية والعكس صحيح. وكما هو مبيّن في الشكل 2، تشّكل المراعي ما يقرب من نصف مجموع األراضي 

)51 في المائة( ويتيح هذا نسبة تقريبية إجمالية لتوزيع أراضي الرعي ونطاقها الممكن.
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الشكل 2

توزيع املراعي يف 

العامل

والمنافع التي تجنيها البشرية من المراعي عبر العالم مهددة في عدة بلدان بسبب تدهور األراضي. ويعتبر تدهور 

أراضي المراعي أحد الشواغل الرئيسية عبر أرجاء العالم، مع أن حاالت تدهور األراضي في المراعي ليست مفهومة على 

نحو جيد. وقد أسهم سوء الفهم هذا في وجود تدخالت وسياسات غير مستنيرة زادت في بعض األحيان مخاطر تدهور 

األراضي سوءا. وتعتبر المراعي عرضة لتحويلها إلى أراض لزراعة المحاصيل واإلفراط في استغالل المواشي واإلفراط في 

استخراج الكتلة األحيائية الخشبية وازدياد الجفاف بسبب تغير المناخ واستخراج المياه على حد سواء. ونتجت أنواع 

تدهور األراضي هذه عن نمو السكان وتزايد الطلب على األغذية والمنتجات األخرى والتغيرات الحاصلة في طرق اإلدارة 

والتكنولوجيا وبسبب مجموعة من العوامل السياساتية والمؤسسية. ويمكن أن تُعزى اإلخفاقات في السياسات، بدورها، 

كفاية  وعدم  المراعي  على  المصلحة  أصحاب  تأثير  قدرة  وضعف  وحوكمتها  بالموارد  المتعلقة  الحقوق  ضعف  إلى 

البيانات والمعلومات والمعارف ودقتها )Mortimore وآخرون، 2009؛ Davies وآخرون، 2015(.

ويمكن أن تُعزى أيضاً اإلخفاقات في السياسات إلى سوء فهم ظاهرة الرعي أو حتى إلى الوصف المقصود للرعي 

على أنه ممارسة متخلفة. ويكتسي تنقل قطعان الماشية أهمية حاسمة في ما يخص اإلدارة المستدامة للمراعي، مع 

أن تنقل القطعان يُدان بأنه ممارسة بائدة. وتعتبر ممارسات تحديد كثافة الرعي المرنة والنفعية أداة حيوية إلدارة 

المخاطر، غير أنها وصفت بأنها باتت قديمة ال بل غير عقالنية. ويعتبر استخدام المالجئ، رغم قلة انتشارها، خالل 

السنين القاسية أمراً أساسياً للبقاء على قيد الحياة؛ ومع ذلك ينعت الرعاة بالفوضى بسبب طلب الوصول إليها. وتعتمد 

لحرائق  استعمالهم  عند  الرعاة  يُنتقد  ذلك  عليها، ورغم  للحفاظ  البراري  استعمال حرائق  على  المراعي  من  العديد 

البراري كوسيلة إلعادة تجديد المراعي ومكافحة اآلفات )االتحاد الدولي لحفظ البيئة، 2011أ(.

وتشير األدلة إلى أن قيمة الرعي والمراعي في أغلب البلدان يُستهان بها إلى حد كبير ويمكن أن يكون لتحويل 

موارد المراعي تكاليف أكبر من المنافع عند قياسها في كل أنحاء المنظومة )Davies وHatfield، 2007( . ومع أن 

العديد من  تزال  أراض زراعية يعّد من أهم األسباب في تدهور األراضي، ال  إلى  المراعي  تبرهن أن تحويل  األدلة 

البلدان، في الغالب، تركز اهتمامها على زراعة المحاصيل على حساب سالمة المراعي. ورغم ذلك، تجدر اإلشارة أيضا 

إلى أن األدلة في العديد من البلدان على تدهور األراضي ضعيفة، كما أن تشخيص تدهور األراضي الذي يُعزى عادة 

لإلفراط في الرعي، قد تكون وراءه دوافع سياسية وقد يُستعمل لتسويغ مصادرة أراضي الرعي. وفي الوقت نفسه، 

.)1999 ،Niamir-Fuller( لُوحظ أنه حيث يحافظ التنقل والمؤسسات العرفية على فعاليتها، يكون تدهور المراعي نادرا

صحراء

مروج

أريض الجنبات

غابات وسافانا

مناطق التندرا

غابات

البحريات

الصخور والجليد

املراعي

مناطق غري الغابات

جمعية إدارة املراعي
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إدارة الرعاة لألرايض واملياه

تُعتبر األعالف والمياه من الموارد األكثر أهمية بالنسبة إلى إدارة 

الرعي وتربية الماشية، بيد أن الرعاة يستعملون أيضا طائفة واسعة 

أو  كأغذية   – الرعاة  ويستهلك  بها.  ويطالبون  األخرى  الثروات  من 

أدوية – الفواكه البرية والبذور والدرنيات واللحاء والصمغ واألوراق. 

كما أنهم يستعملون أنواعاً عديدة من األشجار للحصول على العلف 

والظل والسياج ومواد البناء ولصنع األثاث واألدوات المنزلية. ونظرا 

البيولوجية  اإلنتاجية  ذات  األراضي  على  الكبير  الرعاة  اعتماد  إلى 

المنخفضة والتغييرات الكبيرة، فإنهم يطلبون الحصول على مناطق 

وإن  لقطعانهم.  موارد  على  لضمان حصولهم  األراضي  من  شاسعة 

تجزئة األراضي من أجل االستعمال الفردي ليس فعاال عادة ألن قطع 

األراضي الفردية ستعرف فترات وفرة تتخللها فترات نقص. وعندما 

قد  الماشية،  من  يكفي  ما  قبل  من  بفعالية  المراعي  رعاية  تتم  ال 

نقص  أن  ذلك  األراضي،  تدهور  أشكال  من  شكل  إلى  ذلك  يؤدي 

الرعي يعتبر تهديدا كبيرا على غرار اإلفراط في الرعي وقد يكون 

السوق  استعمال  وإن  هذا.  األراضي  تدهور  عكس  الصعب  من 

فعاالً،  يكون  ما  نادراً  المناخية  التقلبات  مع  المواشي  عدد  لتعديل 

األمثل  االستعمال  بغية  التنقل  ذلك،  عن  عوضاً  الرعاة،  ويستعمل 

)االتحاد  األراضي  تدهور  ولتجنب  الطبيعي  المشهد  عبر  للموارد 

الدولي لحفظ البيئة، 2011أ(.

وثمة أمثلة قليلة عبر العالم ألفراد يسيطرون على مناطق واسعة من األراضي على المستوى الخاص بما فيه الكفاية 

أن  أستراليا مثالً(، غير  األغنام في  أمريكا ومنتجو قطعان  الماشية في  فّعال )بعض مربي  المخاطر على نحو  إلدارة 

األغلبية الساحقة من الرعاة يعتمدون على المراعي الجماعية. ويمتلك العديد من الرعاة أو يسيطرون على موارد 

شخصية بما في ذلك قطع األراضي واألشجار أو موارد المياه. ومع ذلك، يجب موازنة إدارة هذه الموارد واستعمالها 

مع إدارة األراضي الجماعية التي يوجدون داخلها واستعمالها. وفي الغالب تكون لألفراد )أو األسر( حقوق حصرية في 

ما يتعلق بإدارة هذه الموارد غير أنهم يمارسون تقاسم وتبادل الموارد، ومن ثم ضمان حصولهم على موارد تتحكم 

بها جهات أخرى بطريقة مماثلة. وفي بعض نُظم الرعي األوروبية، فإن الحصول على المراعي )التي تكون في الغالب 

ملكا للدولة( الجماعية تمليه الحيازة الشخصية للمراعي المجاورة. ومع ذلك، تؤثر قواعد كثافة الرعي على األراضي 

 Daviesو  Herrera( خاصة  ملكية  المملوكة  األراضي  إدارة  على  مباشرة  واألعداد(  التوقيت  حيث  )من   الجماعية 

.)2014 ،Manzano Baenaو

حوكمة األشجار يف أرايض الرعي

جيدة  معرفة  عىل  الرعوية  املحلية  املجتمعات  من  العديد  تتوفر 
األهمية  يعكس  ما  وهو  وقيمتها  األشجار  أنواع  مختلف  باستعامل 
من  العديد  وتتوفر  الرعوية.  والثقافة  االقتصاد  يف  لألشجار  القصوى 
وتحظر  األشجار  تقنن حصاد  أنظمة  الرعوية عىل  املحلية  املجتمعات 
رشق  يف  املثال،  سبيل  فعىل  األشجار.  أنواع  بعض  قطع  صارما  حظرا 
أفريقيا يعترب تشذيب فروع األشجار وتقليمها مامرسة شائعة بهدف 
الظل  توفري  لتحسني عملية  بطريقة مستدامة وكذلك  الخشب  حطب 
بتقليم  لكينيا  الغريب  الشامل  يف  الرتكانا  قبيلة  أفراد  ويقوم  والفواكه. 
  )Balanites aegyptiaca أشجار مثل أشجار متر الصحراء )بلح الصحراء
األشجار  أغصان  قطع  عملية  لتشجيع    Dobera glabra وأشجار 
الرتكانا  قبيلة  أفراد  ويدير  إليها.  والبرش  املاشية  وصول  وتحسني 
ويرتبط خصوصا مبلكية  إكوار  نظام حيازة يسمى  إطار  أشجارهم يف 
أشجار السنط من نوع)Acacia tortilis(  املوجودة يف املناطق املطلة 
رئيسية  علفية  موارد  تعترب  قرنية  مثار  بذور  توفر   األنهار وهي  عىل 
خالل موسم الجفاف )االتحاد الدويل لحفظ البيئة، 2007(. وعىل نحو 
منطقة  يف  املوجودة  الرعوية  الحرجية  الزراعية  الُنظم  تدمج  مامثل، 
البحر األبيض املتوسط أنشطة الرعي وزراعة األشجار واملحاصيل عىل 
نطاق صغري مام ينتج عنه وجود نُظم إدارة معقدة. ويف إطار  هذه 
األشجار  واستعامل  واملاشية،  املراعي  دورات  مواءمة  تتم  الُنظم، 
كمجمعات للموارد إلكامل احتياجات املاشية من العلف خالل أوقات 
مثال( املتساقطة  األوراق  أو  الثامر  أو  )الرعي  األعالف   ندرة 

)Barrow, 1990; Moreno و Pulido, 2009(.
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ويستفيد الرعاة من تنوع الُنظم اإليكولوجية للمراعي باستخدام سالالت الماشية األصلية المتكيفة مع بيئة المراعي 

ونظام اإلنتاج على السواء. كما يحتفظ العديد من الرعاة بمجموعة متنوعة من الماشية لتسخير طائفة واسعة من 

الموارد، مثال دمج قطعان البقر واألغنام في المراعي مع الجمال أو الماعز الذي يرعى في األراضي المليئة بالجنبات. 

ويمّكن هذا الدمج الرعاة من استخدام طائفة واسعة من المكامن اإليكولوجية ويضمن أيضاً حماية اإلنتاج من عوامل 

عدم اليقين.

المراعي  فيها  تتعرض  التي  المواسم  في  سيما  وال  المراعي،  إدارة  في  أساسياً  دوراً  المياه  على  الحصول  ويؤدي 

إدارة  أن يملي طريقة  األمر يمكن  الطبيعي وهذا  المشهد  المياه بطريقة غير منتظمة على نطاق  للجفاف. وتوزع 

الماشية. ومع أن الرعي قد يستغل بطريقة فعالة في البيئات المروية على 

المحلية  المجتمعات  مراعي  من  العديد  في  اإلدارة  نُظم  فإن  جيد،  نحو 

تتمحور حول الحصول على أراٍض متنوعة للرعي وإمداداتها المحدودة من 

األساس  العلف  وتوافر  المياه  بين  القائمة  الوثيقة  العالقة  وتعتبر  المياه. 

األولي الذي يعتمد عليه تنقل الماشية. ويعتبر تحديد الراعي الذي سيحصل 

بحيازة  الصلة  ذات  الرئيسية  المسائل  من  ذلك  وموعد  المياه  موارد  على 

الموارد  الحصول على  أنظمة توقيت  الرعاة. وتستند  إلى  بالنسبة  األراضي 

بوضوح،  وأولويات محددة  أدوار ومسؤوليات وحقوق  إلى  الماشية  وعدد 

مما يستلزم وجود مؤسسات متطورة إلدارتها.

بنقاط  الرعوية بشكل وثيق  المحلية  المجتمعات  وترتبط أراضي معظم 

ملكية  تمنحهم  األراضي،  عادة  الرعاة  "يمتلك"  ال  وعندما  الدائمة،  المياه 

موارد المياه سيطرة فعلية على المراعي. وقد تكون هناك اختالفات مهمة 

بين المراعي الموسمية مثل مناطق الرعي خالل الموسم الرطب أو المراعي 

الموسمية،  القطعان  تنقل  عليها خالل حركات  الحصول  يتم  التي  الصيفية، 

ومناطق الرعي خالل الموسم الجاف أو المراعي الشتوية التي تستعمل، في 

أغلب الحاالت، انطالقا من مواقع ثابتة أكثر. وغالباً ما تشمل هذه األخيرة 

وصيانتها  إنشاؤها  يتطلب  التي  الدائمة  اآلبار  مثل  استراتيجية  أكثر  موارد 

توافر قدر أكبر من االستثمارات والتي تخضع حقوق استخدامها عادة لمزيد 

من القيود. 

حوكمة موارد املياه يف مراعي رشق أفريقيا

يتم عادة بناء وصيانة مستجمعات املياه السطحية يف مناطق بوران يف كينيا وإثيوبيا بطريقة تعاونية. ويتم رصد وإدارة 
استخدام هذه املوارد بعناية بغية التقليل من اإلفراط يف االستعامل وإلحاق الرضر. وعندما يالحظ انخفاض رسيع يف 
مستويات املياه، متنح األسبقية عادة الستعاملها من قبل األرس املعيشية األقرب. ويف بعض األحيان تستبعد قطعان البقر 
لفائدة العجول، وعند الرضورة، ترحل العجول أيضا إىل برك أو آبار أخرى. ومن جهة أخرى، تعترب اآلبار العميقة يف 
منطقة بورانا موارد مياه أساسية خالل املواسم الجافة وتفرض عليها يف الغالب حقوق تقييدية أكرث، نظراً إىل املجهود 
الكبري الذي يتعنّي بذله لبناء اآلبار واستخراج املياه. ويأمر "أبا إال" أو "أب البرئ" بحفر أو إصالح البرئ. وتؤّمن هذه 
العملية أولوية الوصول إىل املياه ومتنح امتيازات يف ما يخص عملية اتخاذ القرارات، ويراقب شيوخ القبيلة عن كثب 
أب البرئ للتأكد من أن اتخاذ القرارات يتم وفقا ألعراف قبائل البورانا. ويعني أبا إال أشخاصا من داخل قبيلته ومن قبائل 
وقرابات أخرى ملساعدته يف عملية البناء. ومن ثم تحصل القبائل التي ساهمت يف بناء البرئ عىل حقوق الستغالل مياه 
البرئ، مع أن أفراد البورانا الذين مل يساهموا يف بناء البرئ قد مينحون أيضا حقوقاً مؤقتة الستعامل البرئ عند الحاجة تبعاً 

.)1994 ،Layne Coppock( لكميات املياه املتوفرة وملعدل تدفق املياه

نطاق  املراعي عىل  وتحدي حوكمة  النطاق  الواسع  االنتجاع 

واسع

قد يرتاوح تنقل الرعاة من نطاق قصري إىل طويل املدى تبعا 

للسياق. وقد يتنقل الرعاة يف منطقة الساحل من مائة كيلومرت 

الكيلومرتات سنويا  قبائل فوالين( إىل آالف  األبقار من  )رعاة 

)رعاة اإلبل من قبائل الطوارق(. ويشري رعاة ووداب يف النيجر 

إىل أن التنقل بالقطعان يعترب ثروة ثقافية والراعي الذي يصبح 

مقيامً يعترب شخصا ًكسوالً ال يُعتد به. ويُنظر إىل هذا الراعي 

وخالل  الرعاة  مجتمع  يف  عضواً  يكون  ألن  يصلح  ال  أنه  عىل 

يحصل هذا  ال  األمراض  أو  الجفاف  فيها  يسود  التي  الفرتات 

 .)2003  ،Schareika( اآلخرين  الرعاة  مساعدة  عىل  الراعي 

 20 من  متتد  مسافات  اإلسبان  الرعاة  انتجاع  يشمل  وقد 

الجبال  يف  املوجودة  املراعي  إىل  املوسمي  )التنقل  كيلومرتا 

جبال  بني  ما  )االنتجاع  كيلومرت   500 إىل  االرتفاع(  العالية 

من  الرحل  الرعاة  بينام  الغريب(  الجنوب  سهول  إىل  الشامل 

قبائل قشقاي اإليرانية يقومون بهجرة سنوية متتد عىل مسافة 

500 كيلومرت أو أكرث.
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التنقل يقع يف صميم نُظم إدارة املراعي وثقافتها
يتناسب الرعي المتنقل مع إدارة المراعي ويوفر منافع اقتصادية وبيئية على السواء. ويسهم تنقل الرعاة في ضمان 

الحصول على العلف وإمدادات المياه والمأوى، وتجنب المشاكل الخارجية مثل الجفاف واألمراض والنزاعات وبيع 

المنتجات في األسواق المتقلبة. وهو يعتبر استراتيجية مرنة ومتكيفة ومناسبة إلدارة البيئات المتغيرة. وال يعتبر تنقل 

الماشية هدفا في حد ذاته، ولكن وسيلة إلدارة المراعي بفعالية وأداة رئيسية للوقاية من المخاطر وإدارتها. ورغم 

ذلك، يتمتع التنقل بتأثير اجتماعي وثقافي عميق في المجتمعات المحلية للرعاة ويكتسي في الغالب أهمية مركزية 

في ما يخص هويتهم وعالقاتهم. ويعمد الرعاة إلى إقامة روابط بين األراضي حيث يحد الجفاف أو االرتفاع من خيارات 

االستعمال والمناطق األكثر رطوبة أو األقل ارتفاعا التي يمكن أن يتقاسم استعمالها عدة رعاة أو مستخدمون آخرون.

وتؤثر ظروف الموارد األساسية والبنى التحتية الالزمة للتنقل، بما في ذلك نقاط المياه ومسارات الماشية والمراعي 

الرعاة.  ًكبيراً على تنقل  تأثيرا  المرافق أو ضياعها  الرعاة. وقد يؤثر تدهور هذه  كبيراً على تنقل  تأثيراً  والمخيمات 

ويتعين أن تضمن نُظم حيازة أراضي الرعي وجود هذه البنى التحتية الطبيعية واالصطناعية مع المحافظة على مرونة 

استخدامها. ويجعل هذا التوتر الحاصل بين أمن ومرونة هذه البنى التحتية الذي تفرضه أنماط التنقل مسألة منح 

حقوق األرض مهمة معقدة. وقد يكون تحديد ورسم حدود البنى التحتية للمراعي وحمايتها من الناحية القانونية غالباً 

ضرورياً، غير أنه قد يؤثر أيضاً في عملها. وفي بعض األحيان، قد يؤدي تحديد الحقوق أو تحديد بعض البنى بطريقة 

دائمة مثل تحديد مسارات الماشية إلى اختفاء حقوق أخرى، مما يؤدي إلى تقليص المرونة والتدخل في تحركات 

الرعاة. وثمة عوامل متعددة تهدد تنقل الرعاة، بما في ذلك الحصول على الخدمات االجتماعية والتربوية والصحية أو 

الخدمات األمنية والقانونية. ولضمان حوكمة الحيازة الفعلية ألراضي الرعي، يجب في بعض األحيان معالجة طائفة 

واسعة من التحديات المترابطة إذا ما أريد لها أن تكلل بالنجاح.

إدارة املخاطر وحيازة املراعي
تعتبر إدارة المخاطر متجذرة بعمق في أسلوب عيش الرعاة وتفسر العديد من السمات الفريدة لهذا النظام. وغالباً ما 

ينظر إلى هذه السمات على أنها حواجز تعيق تعزيز حوكمة حيازة المراعي. وتحد القيود المفروضة على تنقل الرعاة 

ومرونتهم على نحو كبير من حصولهم على الموارد واستجابتهم للمخاطر. وقد تكون الستراتيجيات إدارة المخاطر آثار 

على الحوكمة، بما في ذلك التصورات المتعلقة بالحقوق الخاصة بالماشية ومنتجاتها. وهناك استراتيجية تأمين عامة 

تتمثل في االستثمار في شبكات مع مجتمعات محلية بعيدة بواسطة تبادل الماشية والقروض، وإقامة ديون يمكن 

خفضها بعد األزمات. غير أّن ذلك يؤدي إلى شعور بوجود حقوق مشتركة بالنسبة إلى الماشية يمكن أن تحد من كيفية 

إدارتها، مثالً ما هي الجهة التي ينبغي التشاور معها قبل ذبح الماشية أو بيعها؟ ويجب إيالء عناية للحرص على أال يؤدي 

ضمان الحيازة وتعزيز الحوكمة إلى تقويض هذه القدرات المتعلقة بإدارة المخاطر عن غير قصد.
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املخاطر الناشئة التي تهدد حيازة أرايض الرعي

يحتفظ الرعاة بشبكة معقدة من الحقوق على موارد مختلفة داخل المشهد الطبيعي وال يؤكدون هذه الحقوق بإصرار 

إال نادرا. ونتيجة لذلك، يعتبر ضياع الحقوق الخاصة باألراضي وحقوق أخرى خطرا واردا بالنسبة إلى الرعاة، وتعتبر 

األراضي التي تدار بطريقة جماعية دون حيازة سند للملكية هدفا سهال لالستيالء على األراضي واكتسابها. ويمكن أن 

التعدين  امتيازات  على  الحصول  واسع وعقب  نطاق  على  زرعها  فيها  بما  أغراض،  لعدة  الرعاة  من  األراضي  تسلب 

رعاة آخرين من خالل عملية  أراضي  الرعاة  يحتل  أن  الطبيعة. ويمكن  المحافظة على  أجل  الصيد ومن  ومحميات 

الخصخصة ووضع سياجات مما يؤدي إلى عواقب وخيمة في ما يخص المشهد الطبيعي للمراعي واالقتصاد )االتحاد 

الدولي لحفظ البيئة، 2011ب(.

ويعتبر الرعاة من بين السكان األكثر تضررا من تغير المناخ وينجم عن هذه الحالة آثار كبيرة في ما يخص حيازة 

لبيئتهم، مما يؤدي إلى حصول أحداث قوية مثل  المالزمة  التغيرات  تفاقم  المناخ من  الرعي. وسيزيد تغير  أراضي 

الجفاف والفيضانات والعواصف الثلجية. وسيتغير النطاق المطلق للمراعي أيضا نظرا لتغير أنماط الطقس حيث تصبح 

أراضي الرعي أكثر جفافا ومن ثم يصبح من الصعب الوصول إليها. وفي الوقت نفسه، تصبح أراضي الرعي األخرى أكثر 

.)2008 ،Noriو Davies( رطوبة وعرضة لضغط أكبر بغية تحويلها الستعماالت أخرى

وكان الرعاة على مر التاريخ من أكثر الناس تكيفا مع الطبيعة. وقد كان بروز الرعي في بعض أرجاء العالم محاولة 

بموازاة  للرعاة  التكيفية  القدرة  فقد ضعفت  ذلك  ومع  المناخ،  لتغير  التاريخية  الفترات  بعض  مع  المباشر  للتكيف 

حاجتهم المتزايدة للتكيف. وال يحصل العديد من الرعاة إال على خدمات حكومية محدودة ولديهم معدالت لمحو 

األمية منخفضة ونقص في الحصول على الرعاية الصحية ونقص في أمنهم، مما يضاعف تراجع القدرة التكيفية ويقوض 

القائمة لتقليص المخاطر على المدى المتوسط، غير أن  التكيف  القدرة على المواجهة. ويمكن تعزيز استراتيجيات 

معالجة االحتياجات اإلنمائية األساسية يكتسي أهمية جوهرية بهدف تمكين الرعاة من التكيف مع تغير المناخ على 

جيدا  بديال  أفضل  نحو  على  المناخ  تغيرات  إدارة  لهم  تتسنى  لكي  الرعاة  حقوق  تعزيز  ويعتبر  الطويل.  المدى 

.)2008 ،Noriو Davies( لالستثمارات المكلفة في الحلول التقنية

جمع القدرات الجامعية من أجل إدارة املخاطر

أغلب  جزئيا،  األقل  عىل  تستويف،  جامعياً  املخاطر  لتقاسم  مونغولية  اسرتاتيجية   )Nukhurlul( نوخورلول  تعترب 
املتطلبات املتعلقة "مبؤسسات عاملة وقابلة للبقاء بهدف تنسيق األنشطة عىل مستوى األرس املعيشية" دعام للتجميع 
الجامعي باعتباره اسرتاتيجية تكيفية )Upton، 2009؛ Agrawal، 2008(. وميكن أن تعكس أنشطة التجميع الجامعية، 
إىل حد ما، االسرتاتيجيات التقليدية، غري أنها تتيح أيضا وسائل للتعاون رسمية وشمولية بقدر أكرب، مدعومة برتتيبات 
وثيقة الصلة بحيازة األرايض. وتعترب املعاملة باملثل سلوكاً أساسياً يف إطار ثقافة الرعي يف منغوليا وتدعم اسرتاتيجيات 
مثل تنقل القطعان )أطور( خالل فصول الشتاء القاسية )دزود( وخالل فرتات الجفاف. وقد تؤدي املعاملة باملثل، مثل 
تقاسم املراعي، دوراً أساسياً لدميومة الرعاة املتنقلني، غري أنها قد تزيد من تعرض املجتمعات املحلية املستقبلة لقطعان 

املاشية الوافدة بوجه عام للخطر ومن هشاشتها.
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سامت الُنظم الرعوية التي تحدد ترتيبات الحوكمة
لما كان الرعاة يستعملون عادة األراضي والموارد األخرى بطريقة جماعية، فإن المعنى الضيق للملكية )أي الحق في 

السيطرة على مورد من الموارد بطريقة كاملة وحصرية( يتناسب مع تقاليدهم وُسبل عيشهم. وتُفهم حقوق ملكية 

المراعي فهما أفضل باعتبارها حقوقا متداخلة غالبا مع حقوق متعلقة بمورد واحد تتداخل فيه مجموعة مختلفة من 

ويتعين  مختلفة.  ووظائف  بسلطات  ومتصلة  مختلفة  مكانية  مستويات  على  وتعمل  آخر  بمورد  المتعلقة  الحقوق 

أو  مختلفة  بلدان  أو  لمناطق  تنتمي  كانت  ولو  يستعملونها حتى  التي  األراضي  الرعاة في جميع  بحقوق  االعتراف 

تحكمها نُظم حيازة مختلفة. ويمكن أن يشمل ذلك حقوق انتفاع دورية في أراٍض تعتبر خارج نطاق المراعي، مثل 

بعض المحميات في المناطق الجافة. ورغم هذه الصعوبة الظاهرة، أثبتت نُظم حيازة األراضي من الناحية التاريخية 

أنها مناسبة لإلدارة المستدامة للمراعي ومواردها.

دور نُظم الحيازة العرفية للمراعي
رئيسي  بدور  للمراعي  العرفية  الحيازة  نُظم  تضطلع 

غير  تزال  ال  وظائفها  أن  بيد  المراعي  حوكمة  في 

معترف بها ونادرا ما تؤيدها سياسات إدارة األراضي. 

بسبب  مضللة  غالبا  الحكومية  السياسة  وكانت 

المشاع"  بـ"مأساة أراضي  المتعلق  الخاطئ  االفتراض 

الحصول  إطارها  يفضي في  التي   ،)1968 ،Hardin(

في  )المراعي  مشتركة  موارد  على  الكامل  المجاني 

نهاية  وفي  استغاللها  في  اإلفراط  إلى  الحالة(  هذه 

األبحاث  تظهر  ولم  بالكامل.  استنزافها  إلى  المطاف 

الملكية المشتركة بوضوح كيفية  األخيرة بشأن نُظم 

أيضا ضرورتها  بل  الجماعية فقط،  اإلدارة  نُظم  عمل 

 .)1994 ،Walkerو Gardnerو Ostrom( وفعاليتها معا

وبرهنت الُنظم المجتمعية التقليدية، حتى تلك التي 

تتمتع بحقوق وصول مرنة تماما، استدامتها وفعالية مؤسساتها التنظيمية. وعلى أساس افتراض غياب السيطرة، تذّرعت 

عدة حكومات بسياسات لتأميم األراضي مما أدى إلى ضعف نُظم الملكية المشتركة المحلية أو تفككها مما نتج عنه 

"مأساة أراضي المشاع" التي لم يوجد فيها نظام سابق.

والُنظم العرفية ليست ثابتة ألنها تتكيف على الدوام مع التغيرات الطارئة على الظروف االقتصادية أو االجتماعية 

أو السياسية أو الثقافية أو البيئية. وقد يتيح وضع نُظم الحيازة العرفية للمراعي في إطار مجال القانون التشريعي فرصا 

ومنافع جديدة للرعاة، غير أن العديد من المبادرات باءت بالفشل في هذا الصدد، مما أدى إلى تركز الثروة واالمتيازات 

وسلطات اتخاذ القرار في أيدي األفراد الذين لديهم نفوذ كبير داخل المجموعة )Dressler وآخرون، 2010(. وينبغي 

الحقوق  تعقد  مع  لتتكيف  بالمرونة  والمهمشة  الفقيرة  الفئات  حقوق  تأمين  إلى  الرامية  اإلصالحات  تتميز  أن 

في  الموجودة  الجنسين  بين  المساواة  أوجه عدم  معالجة مسألة  المستويات. ويشمل هذا  والممارسات على شتى 

العديد من مؤسسات الرعي التقليدية.

الدفاع عن الحوكمة العرفية يف بوليفيا

األرايض  حقوق  نُظم  تفكيك  إىل  حكومات  عدة  سعت  حني  يف 
الجامعية، مثة أمثلة أيضاً ملجتمعات رعي محلية تقاوم الخصخصة 
الحيازة الجامعية. ويتيح نضال رعاة  وتحاول الحفاظ عىل نُظم 
توزيع  إىل  الرامية  الزراعية  اإلصالحات  ضد  بوليفيا  يف  األميارا 
األرايض  حيازة  فكانت  الصدد.  هذا  يف  مثاال  الفردية  امللكية 
وقواعد االنضامم إىل التجمعات االجتامعية واملامرسات التعاونية 
عرضة للخطر خالل النزاع. وأتاح االتفاق النهايئ املربم بني األميارا 
والدولة تقسيم مناطق واسعة من األرايض املشاع إىل قطع صغرية 
بالقوانني  يحتفظ  بينام  األرس  من  مجموعات  جامعيا  متتلكها 
العرفية األساسية. ومل يساعد ذلك األميارا يف الحفاظ عىل ثقافتهم 
فقط، بل مكنهم أيضا من الحفاظ عىل اإلدارة الجامعية للموارد 
عيشهم  ُسبل  يخص  ما  يف  بالغة  أهمية  تكتيس  التي  الطبيعية 

)املبادرة العاملية بشأن األرايض الجافة، 2003(.
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من  مختلفة  مستويات  تعمل حسب  العالم، وهي  مراعي  مختلف  في  موجودة  المراعي  لحيازة  العرفية  والُنظم 

الفعالية. وهذه الُنظم ال تقتصر على البلدان النامية بل يمكن أن نجدها في العديد من اقتصادات البلدان الصناعية، 

مثل األراضي المشاع الريفية في أوروبا )في رومانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا، على سبيل المثال(. وقد تّم بذل الكثير 

موارد  إدارة  إطار  في  فعاليتها  فهم  أجل  من  عليها  طابع رسمي  وإضفاء  التقليدية  الحيازة  نُظم  الجهود إلحياء  من 

المراعي. ويمكن أن توفر المؤسسات العرفية قواعد وأنظمة تستخدم من خاللها المعارف المحلية إلدارة المراعي. 

وقد ال تتعامل المؤسسات العرفية بفعالية مع القانون الدستوري ومع المؤسسات الرسمية، وفي بعض الحاالت، تنشأ 

. )2014 ،Manzano Baenaو Daviesو Herrera( مؤسسات مختلطة أو وسيطة لتقوم بوظيفة االتصال

إحياء نظام الِحمى: نظام حوكمة محيل بغرب آسيا

قبلية  ذات صلة مبؤسسات  الرعي  األرايض وحقوق  لحيازة  تقليدية  لُنظم  باعتامدها  ولبنان  األردن  املراعي يف  تتميز 
بدوية. ونظام الحمى هو نظام لحوكمة منطقة تحميها سلطة محلية لفائدة املصلحة العامة وصون املوئل الطبيعي. 
ووضع نظام الِحمى يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم. ورغم ذلك، أدخل التأثري اإلسالمي تغيريا عىل نظام الِحمى 
الطبيعية من أجل  املناطق  النافذين، بجعله نظاما قانونيا لحامية  الذي كان لدى نخبة من األفراد  الخاص والقديم، 
تحقيق منافع جامعية. ويتيح نظام الِحمى حامية املراعي خالل موسم تجدد النباتات وقام بطريقة غري مبارشة مبراقبة 

الطاقة الرعوية لقطع الرعي حيث حدد حجم قطعان املاشية التي ميكن للمراعي استيعابها.

وأفضت إزالة نُظم الحيازة هذه بهدف تحويل املراعي إىل أراض متلكها الدولة إىل تدهور هذه املراعي. ومتحورت الجهود 
املصلحة  أصحاب  مع  حوار  عملية  تطوير  األردن حول  يف  الِحمى  نظام  إلحياء  الحكومية  غري  املنظامت  بذلتها  التي 
املتعددين وتخطيط تشاريك وإقامة وساطة بني املجتمع املحيل والحكومة ملنح حقوق إدارة املراعي للمجتمع املحيل. 
وقام املجتمع املحيل بتنفيذ خطط إدارة عىل أساس فرتة رعي قصرية وفرتات السرتاحة املراعي من أجل إتاحة التجدد 
الطبيعي للمراعي. ونجم عن اإلحياء الرسيع للغطاء النبايت للمراعي احرتام من قبل الحكومة واهتامم رسيع باالرتقاء 
املراعي  إلدارة  منّقحة  وطنية  اسرتاتيجية  إطار  يف  البالد  أنحاء  مختلف  يف  للمراعي  املحيل  املجتمع  إدارة  مبستوى 

.)2014 ،Haddad(

تداخل الحقوق املتصلة مبوارد متغرية

يحتاج الرعاة إلى الحصول اآلمن على موارد محددة خالل أوقات مختلفة من السنة، بما في ذلك أراضي الرعي واآلبار 

والسبخات واألشجار وموارد أخرى؛ وهذه الحقوق تحكمها عادة مبادئ المرونة والمعاملة بالمثل. وتحتاج العديد من 

المجتمعات الرعوية إلى أن تظل الحدود اإلقليمية غير مؤكدة – ويشار إليها بأنها غير واضحة – مع مواصلة المفاوضات 

بشأن الوصول إلى األراضي التي يقوم األفراد أو مجموعات المستخدمين بإعادة تقييم ما لهم من حصص داخلها ومستوى 

سيطرتهم على الموارد االستراتيجية. وهذا من شأنه أن يخلق توترا مع المجتمعات المحلية المقيمة التي يتقاسم الرعاة 

معها الحقوق على الموارد، وال سيما عندما يمنح القانون التشريعي األولوية للسكان المستقرين ولمطالب الحيازة القائمة 

على زراعة األراضي واستخدامها بصفة دائمة )على مدار السنة(.
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حقوق الرعي املتداخلة واملرنة: أمثلة مستمدة من مايل وأوغندا

يتيح مثال الدلتا الداخلية لنهر النيجر يف مايل ملحة قيّمة عن كيفية عمل الحقوق املتداخلة. وتوفر املنطقة بصفة خاصة 

متنافسة  واستخدامات  املتداخلة  للحقوق  معقدة  نُظم  إيجاد  عنه  نتج  مام  واسع  نطاق  عىل  مهمة  طبيعية  موارد 

للموارد. ذلك أن قطعة أرض ميكن أن تتسع ملامرسة الرعي والزراعة والصيد التي ميارسها الرعاة املستقرون والرحل 

املطالب  وتُنظم  املواسم.  مختلف  خالل  بعضا  بعضهم  يتبع  أن  ميكن  حيث  وآخرون  الزراعيون  والرعاة  واملزارعون 

املتنافسة بواسطة ترتيبات مثل نظام "الدينا" )Dina(. وجرى توثيق فعالية هذه الُنظم العرفية عىل نحو جيد باإلضافة 

الُنظم حقوقا متداخلة ومرنة ما بني اإلثنيات، وكذلك وجود  التكيف مع مرور الوقت. وتدمج هذه  إىل قدرتها عىل 

حقوق متداخلة ومرنة عىل مناطق محددة يسيطر عليها "أرباب الرعي" جرى دمجها يف مصفوفة التفاوض والتقاسم 

.)2006 ،Cisséو Cotula(

ويظهر تصنيف الحقوق املتداخلة يف حالة رعاة كرميوجونغ )Karimojong( يف أوغندا. وتعترب حدود األرايض الرعوية 

العرفية التي تطالب بها هذه القبائل كموطن أصيل لها محددة نسبيا وميكن التعرف عليها من خالل املعامل الطبيعية. 

وتتوفر كل عشرية أو شبه عشرية أو قبيلة عىل منطقة للرعي سنويا تتنقل عليها موسميا، وميتد األمر خارج املوطن 

األصيل. وتعترب الحدود الجغرافية ملنطقة الرعي مرنة للغاية من سنة إىل أخرى بسبب التغريات الطارئة عىل تساقطات 

األمطار. ويف العديد من املواقع )ال سيام املناطق التي تتمتع بقيمة عالية نسبيا(، يتوخى أن تكون كل منطقة رعي 

سنوية ذات اكتفاء ذايت. ورغم ذلك، يف أوقات الحاجة، يتفق عىل وصول عشائر أو فصائل أخرى إىل املراعي عن طريق 

.)1999 ،Niamir-Fuller( التفاوض

ويجب أن تتسم آليات تنظيم الوصول إلى الموارد بما يكفي من المرونة لكي تتيح إجراء المفاوضات والترتيبات 

الالزمة لتستجيب للحقوق المختلفة والمتداخلة أحيانا. وتتميز هذه المفاوضات بأنها ديناميكية وقابلة للتغيير بموجب 

اتفاق بين األطراف المعنية مما ينتج عنه سيناريوهات متغيرة للحقوق المخصصة. وكما يبيّن الشكل 3، يمكن أن 

يكون هناك تسلسل هرمي للحقوق والمسؤوليات ابتداًء من المستوى األسري أو الوحدة المنزلية وانتهاًء إلى مستوى 

أن تسلسالت هرمية  إلى  اإلشارة  إلى آخر. وتجدر  التفاصيل من مجتمع رعوي  برمتها، وتختلف  اإلثنية  المجموعة 

للحقوق من هذا القبيل هي محل ضغط متواصل، وفي المثال المذكور هناك أيضا عدد متزايد من االستثناءات: على 

لملكية  الدولة  نقل  أو  كينيا  الماساي في  أراضي  المنتشرة في  األراضي  تزايد عملية خصخصة  المثال، بسبب  سبيل 

المراعي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وثمة خطأ متكرر تقع فيه سياسة إصالح األراضي وهو التحديد الصارم والتعسفي لحدود أراضي المجتمع المحلي مع 

المصالح  تُهمل  بصرامة،  الملكية  الرسمية على حقوق  الصبغة  تُضفى  المجاورة. وعندما  المجموعات  تجاهل مطالب 

المتداخلة من خالل وضع أشكال حصرية لملكية الموارد. وحيثما يتم مسح المشهد الطبيعي وتحديده وتخصيصه تدريجيا، 

قد تتم عرقلة تنقل الرعاة وتصبح ممارساتهم المتعلقة بالتفاوض من جديد على حقوق الحصول على الموارد أقل فعالية، 

وتحرمهم أساسا من هذه الحقوق.
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األرسة املعيشية
ملكية املاشية، اتخاذ القرار ، وحدة التنقل واملحاسبة، 

مرونة عالية

حجم متزايد

الشكل 3

التسلسل الهرمي للحقوق 

املتداخلة للمجتمع الرعوي 

لقبائل املاساي يف كينيا/تنزانيا 

وحدة اإلقامة املشرتكة

الجوار/املنطقة

القسم/املقاطعة

املجتمع/املجموعة اإلثنية

تقاسم   ، املاشية(  وإدارة  والري  )الرعي  مشرتك  عمل 

املوارد، وحدة املساعدة الذاتية

السكان،  وحدة  املياه،  وموارد  للرعي  مشرتكة  مراقبة 

وحدة التعاون والعالقات االجتامعية عىل نطاق واسع

وصول مفتوح نسبيا للموارد املجمعة من أجل التصدي 

للتقلبات القوية التي تفوق اإلدارة التقليدية

يف  املعنية  املجموعات  لجميع  بالنسبة  محدود  وصول 

الزواج  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  القايس،  الضغط  أوقات 

والتبني

1993 ,Waller و Spear

ل هذا التعقيد مفهوم امللكية الجامعية إىل نظام حيازة متطور ومحدد بطريقة مرنة؛ أي ما يسمى "حقوق  ويُحوِّ

الوصول غري الواضحة" )FAR(. وتسود "حقوق الوصول غري الواضحة" يف حالة ترتيبات الحيازة املوجودة يف البيئات 

اليقني، وتُنفذ من خالل آليات ثقافية محددة قامئة عىل مفاوضات رسمية وترتيبات غري رسمية.  التي يسودها عدم 

وميكن  واملوارد.  األرايض  عىل  معقدة  حقوقا  الواضحة"  غري  الوصول  "حقوق  إىل  بالنسبة  املميزة  الخصائص  وتشمل 

نفسها  األرايض  مختلفة عىل  مبوارد  يتعلق  ما  يف  متداخلة  متعددة: حقوق  جوانب  من خالل  الحقوق  هذه  تعريف 

)حقوق مختلفة عىل العلف والثامر والوقود، مثال(، وحقوق جزئية )حق مرور القطيع ولكن بدون الرعي يف املرعى، 

مثال(، وحقوق غري متامثلة )ال ميكن للاملك أن يرفض وصول القطيع إىل املرعى غري أن له حق الحصول عىل تعويض، 

مثال( وحدود مرنة )مسارات املاشية التي تتغري سنويا، مثال( وحقوق محددة زمنيا )تحديد فرتات الرعي واالسرتاحة يف 

ما يخص املراعي الجامعية، مثال( ووجود الثقة املتبادلة واملعاملة باملثل.

من  واسعة  القانونية(، مجموعة  )التعددية  والترشيعي  العريف  النظامني  تعايش  إىل  باإلضافة  التعقيد،  ويخلق هذا 

األنظمة املتداخلة واملتناقضة أحيانا: قواعد ثقافية محلية، وقواعد فرضها االستعامر، ومؤسسات رسمية وغري رسمية، 

ال  بطريقة  الحقوق  تدوين  ينبغي  عليه،  وبناء  بالدين.  صلة  ذات  وتأثريات  وحديثة،  وترشيعية  عرفية  قانونية  وأطر 

تتداخل مع املرونة والتكيف املالزمني لُنظم الرعي، أو عىل أقل تقدير، ينبغي أن يكفل التدوين مجاال واسعا للتفاوض 

وإبرام اتفاقات يف ما يخص املوارد. 
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القضايا الجنسانية

تقوم النساء العامالت يف مجال الرعي بأداء العديد من الوظائف األساسية يف مجتمع الرعي وهن بحكم الواقع صاحبات 

حقوق عىل العديد من املوارد الطبيعية؛ مثال مراقبة استعامل بعض املراعي واألشجار القريبة من الحدائق الزراعية. 

وتقوم النساء، يف األماكن التي يرتك فيها الرجال أكرث فأكرث االقتصاد الريفي بحثا عن العمل، باتخاذ أغلب القرارات 

الرئيسية املتعلقة مبوارد املراعي. ورغم ذلك، يحتفظ الرجال غالبا بسلطة اتخاذ القرارات وميارسون السيطرة عندما 

يناسبهم ذلك؛ مثال، بخصوص املسائل املتعلقة ببيع األرض أو املاشية. كام أن قواعد اإلرث عادة ما تهمل حقوق النساء. 

ونتيجة لذلك، تحتاج النساء العامالت يف الرعي إىل التفاوض باستمرار بصفتهن مطالبات من مستوى ثانوي عن طريق 

أقاربهن من الذكور ومن ثم تصبح قدراتهن عىل إدارة وتطوير األنشطة املتعلقة باملاشية محدودة.

داخل  للمرأة  نسبيا  الضعيفة  الوضعية  وتصبح 

تغريات  تطرأ  عندما  وضوحا  أكرث  الرعوي  املجتمع 

خالل  من  سيام  وال  األرض،  حقوق  مستوى  عىل 

الجهود لضامن حقوق األرض للمجتمع الرعوي عىل 

النساء  بها  تتمتع  التي  الحقوق  وإن  واسع.  نطاق 

العرفية  القواعد  الرعي مبوجب  العامالت يف مجال 

تضيع غالبا خالل عملية إضفاء الصبغة الرسمية عىل 

حقوق امللكية. وحيث يصبح الرعاة أكرث استقرارا يف 

املناطق الحرضية، متيل حقوق األرايض إىل أن تصبح 

خاضعة ملزيد من الخصخصة مام يكون له تأثري عىل 

الحصول عىل األرايض والحقوق املتصلة بها بالنسبة 

عملية  تتيح  وال  السواء.  عىل  والنساء  الرجال  إىل 

الخصخصة لكل فرد نفس الفرص الكتساب حقوق 

عىل األرايض وللمشاركة يف نظام سوق األرايض. 

وبينام تقّدم املؤسسات العرفية الكثري من حيث حوكمة املراعي عىل نطاق واسع، إال أنها رسخت يف أغلب األحيان 

ترسيخا عميقا انعدام املساواة بني الجنسني التي يتعني معالجتها خالل عملية التجديد أو اإلصالح املؤسسايت. ويعترب 

إصالح املؤسسات العرفية مسألة حساسة للغاية تتطلب التزاما قويا من قبل أعضاء املجتمع املحيل وقيادة رشيدة من 

قبل النساء العامالت يف مجال الرعي والرعاة من الرجال كذلك، ألن حقوق األرايض تسهم يف بناء عالقات القوة داخل 

أكرث  بعضها  يكون  قد  الرعي، حيث  بني مجتمعات  اختالفات  بينها. ورغم وجود  ما  املعنية ويف  املجموعات  مختلف 

سمة  غالبا  ميثل  الجنسني  وبني  اإلثنية  والتفرقة  االجتامعية  الرشائح  نظام  فإن  غريها،  من  "مساواة"  أو  "دميقراطية" 

رئيسية للهرم االجتامعي. وتتميز أكرب مجموعتني من مجموعات الرعاة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وهام البول/

فوالين والطوارق/كيل طامشق، بأنهام قامئتان عىل الطبقية بدرجة كبرية مع وجود هوة بني النخبة والطبقات الدنيا. 

وحتى قبائل املاساي التي يزعم أنها تتميز باملساواة فإنها مجتمع يحكمه الشيوخ حيث يخضع الشباب إلمرة الشيوخ، 

والنساء لكليهام.

دعم حقوق املرأة عىل أرايض الرعي 

بحيازة  املتعلقة  والقرارات  العمليات  يف  املرأة  مشاركة  تحسني  ينبغي 
األرايض مام سيسهم يف متكينها واالعرتاف بحقوقها عىل نحو أفضل. ففي 
مجال  يف  العامالت  النساء  متيل  مثال،  الهند،  يف  الثقافية  بيساندا  قرية 
الرعي إىل التجمع يف عشائر وكل ترصف خاطئ بحق امرأة يعترب جرمية 
مرتكبة يف حق العشرية ككل مام يحرك بعض آليات الدفاع. ويشمل نظام 
اإلدارة القائم عىل املجتمع املحيل املطبق يف إطار نظام الِحمى يف لبنان 
الصلة  ذات  القانونية  الترشيعات  بشأن  الوعي  إلذكاء  أنشطة  إجراء 
جمهورية  ويف  األرايض.  عىل  وحقوقها  املرأة  بدور  واالعرتاف  باألرايض 
تنزانيا املتحدة يقوم مجلس النساء العامالت يف الرعي بتسهيل حصول 
واالجتامعية  الصحية  والخدمات  التعليم  عىل  املاساي  وأطفال  نساء 
منتديات  يف  النساء  أصوات  إىل  اإلصغاء  بدأ  وقد  االقتصادي.  والتمكني 
املتعلقة  املسائل  بشأن  املناقشات  فيها  تعقد  التي  املحيل،  املجتمع 
الحكومية  املؤسسات  عىل  االقرتاحات  عرض  قبل  والحقوق  باألرايض 

.)2014 ،Sattout 2008؛ ،Flintan(
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تغيري عالقات القوة يف مجتمعات الرعي املحلية

تتميز عالقات القوة السائدة يف مجتمعات الرعي بحالة تقلب مستمر، وهي سمة وثيقة الصلة بالتنقل واملرونة. وإىل 

جانب هذه الديناميكية املالزمة، طرأت تغريات مهمة واسعة النطاق يف عالقات القوة خالل السنوات األخرية بفعل 

عوامل كثرية. ومن بني هذه العوامل هناك القوة املتزايدة للدولة وتعديها عىل حوكمة أرايض الرعي وكذلك التأثري 

القوي الذي متارسه وكاالت التنمية ومشاريعها. وتشمل العوامل املساهمة يف تحول عالقات القوة ما ييل:

تدخالت الدولة: برامج التوطني املنفذة؛ وقوانني غري منصفة أو تطبيقها بطريقة غري عادلة.	 

سيطرة النخبة عىل املراعي: حيازة النخبة املتعلمة للسلطة عىل املؤسسات العرفية؛ وغياب مالك القطعان.	 

التغري يف نُظم امللكية: تحديد املناطق الرعوية؛ ومنح حقوق فردية خاصة أو جامعية؛ واالستيالء عىل/إعادة 	 

توزيع األرايض.

للطاقة 	  خطط  ووضع  املحاصيل،  زراعة  لصالح  أخرى  وموارد  واملياه  األرايض  خسارة  التنمية:  أولويات 

الكهرومائية ومشاريع التحرض والتعدين وغري ذلك؛ وإغالق أو عرقلة طرقات الهجرة؛ وخسارة األرايض لفائدة 

برامج املحافظة عىل الطبيعة واملناطق املحمية.

التغري يف الهويات اإلقليمية: املطالبات باألرايض تجاه التدخالت القرسية عىل األرايض )استصالح األرايض، مثال(؛ 	 

ونزاعات عنيفة عىل األرايض.

النزاعات املسلحة: نزاعات بني الُرحل واملزارعني وبني مجموعات الُرحل؛ ونشوب نزاعات حدودية عىل مناطق 	 

الرعي؛ واختالل االقتصاد الرعوي وتدهور املؤسسات املشرتكة للتعاون وتسوية النزاعات.

وقد أدى بروز ظاهرة غياب ماليك القطعان يف املجتمعات الرعوية إىل أشكال مختلفة من الرتتيبات الخاصة بحيازة 

املاشية حيث أصبح الرعاة الفقراء يتعاقدون مع النخبة الرثية عىل نحو متزايد. ويف بعض الحاالت، تُحدث ظاهرة غياب 

ماليك القطعان اختالال يف اسرتاتيجيات الرعي التقليدية حيث يطلب بأن تنقل القطعان وفقا ملا متليه مقتضيات السوق 

بدل االستناد إىل التوافر املوسمي للموارد، ومن ثم يسهم ذلك يف تدهور املراعي. ففي شامل أفريقيا، عىل سبيل املثال، 

يلح مالكو القطعان الغائبون عىل أن تظل القطعان قرب مراكز التسويق حيث ميكن بيعها برسعة مام يؤدي إىل تدهور 

واسع لألرايض يف هذه املناطق وقلة استعامل املراعي البعيدة )Davies وHatfield، 2007(. ومن جهة أخرى، يتضح من 

خالل حالة بعض البلدان التي تعرف ظاهرة غياب ماليك القطعان، مثل مونغوليا، أنها ال تؤدي إال إىل نسبة قليلة من 

اآلثار البيئية ذات الصلة وتوجد عالقات منافع متبادلة بني ماليك القطعان الغائبني والرعاة )الحصول عىل وسائل النقل 

والعمل مام ينتج عنه تحسني الوصول إىل املراعي البعيدة وكذلك القدرة عىل االتصال باألسواق، مثال(. ورغم ذلك، تعترب 

مسألة غياب ماليك القطعان مسألة مهمة يف ما يخص حيازة املراعي، ألنهم عادة ما تكون لهم العديد من الحقوق 

وشبكات تأثري أقوى من الرعاة أنفسهم.
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منافع الحوكمة الفعالة والحيازة املأمونة

يكتيس الوصول اآلمن واملرن إىل األرايض واملوارد أهمية حاسمة ملا يجلبه من منافع اقتصادية واجتامعية وبيئية ناتجة 

عن املراعي التي يديرها الرعاة. ويعترب االعرتاف باملنافع املتعددة للرعي سبب تزايد عدد املبادرات عرب أرجاء العامل 

الرامية إىل تعزيز ترتيبات الحيازة. ويصدق ذلك عىل منطقة شامل أسرتاليا مثال، حيث عززت التغريات التي طرأت يف 

ما يخص حيازة األرايض واملياه ظهور استعامالت مختلفة داخل مكامن الحيازة ووفق إطار واضح للحقوق ولكن مرن 

)مؤسسة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، 2013(. وتشمل النتائج املتوقعة من وضع هذه الرتتيبات التمكني 

الطبيعة  حفظ  تطوير  ومواصلة  ومنوها،  املاشية  قطاعات  وتنويع  األصلية  للشعوب  املحلية  للمجتمعات  االقتصادي 

وأسواق خدمات الُنظم اإليكولوجية )الكربون والتنوع البيولوجي، مثال(.

املنافع االقتصادية واالجتامعية

يوفر الرعي السلع والخدمات التي ال تدعم ُسبل عيش املاليني من الرعاة فقط، بل والتي لها قيمة كبرية خارج إطار 

املراعي. ويشمل هذا إنتاج األغذية واأللياف والجلود والسامد وكذلك املنتجات الطبيعية الناتجة عن إدارة األرايض 

بطريقة مستدامة مثل الوقود والفواكه واألعشاب الطبية. ومثة مجموعة متعددة وشاملة من القيم ذات الصلة بالرعي، 

بعضها ملموس والبعض اآلخر ليس كذلك؛ وبعضها ميكن قياسه والكثري ال ميكن قياسه. كام تشمل هذه القيم العديد 

من القيم الثقافية ذات الصلة بالرعي بالنسبة إىل الرعاة وللمجتمع ككل عىل السواء. وهناك فئتان رئيسيتان من القيم:

القيم املبارشة التي تشمل منتجات مثل الحليب واللحوم واأللياف والجلود وكذلك قيم ليس من السهل قياسها . 1

مثل العمل والنقل والتأمني االجتامعي؛

القيم غري املبارشة مثل املدخالت إىل الزراعة )السامد وجر األثقال والنقل( واملنتجات التكميلية مثل منتجات . 2

األعشاب النباتية ومستحرضات التجميل والعسل والسياحة ذات الصلة بالحياة الربية. وقد تشمل هذه القيم 

غري املبارشة ِقيام أقل ظهورا مثل إدارة املخاطر أو حامية خدمات الُنظم اإليكولوجية. 
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أن  رغم  الرعاة،  ألغلب  بالنسبة  حيوية  أهمية  ذا  األغذية  إنتاج  ويعترب 

بعض الرعاة يستمدون إيراداتهم األولية من األلياف أو من السامد. وتنتج 

يعتمدون عىل  أيضا  الرعاة  العديد من  أن  السوق، رغم  لبيعها يف  األغذية 

املاشية يف جزء كبري منهم من أجل كسب عيشهم، وتكمل األغلبية الساحقة 

منهم نظامها الغذايئ بواسطة رشاء الحبوب والخضار وسلع أخرى. والحصيلة 

أن السلع الناشئة عن قطاع الرعي تسهم يف األسواق الوطنية والعاملية كذلك 

امليسورين  املدن  لسكان  القيمة  العالية  املاشية  منتجات  توفري  خالل  من 

الذين تزداد أعدادهم برسعة. وإن الجهود اإلمنائية التي بذلت يف أفريقيا يف 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض قد انطلقت من االعتقاد بأن الرعي 

ينبغي أن يُنتج منتجات واحدة )لحم البقر، مثال( موجهة ألسواق التصدير 

وحيث أمكن عىل أساس نظام إدارة غري مرتحل يستعمل سالالت مستوردة. 

وبيّنت البحوث الحقا أن اعتامد نُظم الرعي عىل أنواع متعددة ومنتجات 

وموثوقية  واستدامة  إنتاجية  أكرث  يعترب  واسع  نطاق  والتنقل عىل  متعددة 

.)1995 ،Scoones(

وأسهمت الجهود املاضية الرامية إىل تحويل قطاع الرعي يف وجود الفقر 

تعزيز  شأن  ومن  والحوكمة.  الحيازة  نظامي  وضعف  األرايض  وتدهور 

الحصول عىل حقوق خاصة باألرايض واملوارد، من جهة أخرى، أن يساعد 

والتنمية  الغذايئ  األمن  تحسني  الرضوري  ومن  العقبات  هذه  تجاوز  عىل 

أغلب  يف  الحكومات  تفتقر  ذلك،  ورغم  الرعوي.  املجتمع  يف  املستدامة 

الوطنية ألن  االقتصادات  الرعي يف  املتعلقة مبساهمة  البيانات  إىل  األحيان 

هذه  ألن  أو  الرسمية،  اإلحصاءات  يف  بوضوح  يظهرون  ال  الرحل  الرعاة 

البيانات تجمع يف األسواق والحكومات ال تستثمر مبا فيه الكفاية يف األسواق املناسبة )Randall، 2015؛ االتحاد الدويل 

لحفظ البيئة، 2008(.

ومثة منافع متأصلة أيضا لتعزيز حيازة أرايض الرعي، ألن من شأن وجود نظام حيازة قوي أن يساعد عىل توطيد هوية 

الرعاة وتعزيز االحرتام والوعي داخل املجتمعات املحلية الرعوية وخارجها. وميكن أن يسهم يف النظر إىل الرعي عىل أنه 

سبيل من سبل العيش املرغوبة مام قد يشجع عودة الشباب املتعلم حامال معه أفكارا وموارد جديدة إىل البلدان والتي 

أضحى فيها نقص السكان تهديدا رئيسيا للرعي مثلام هو الحال يف أوروبا. وميكن للشبكات واملؤسسات االجتامعية التي 

تدعم نُظم حيازة األرايض أن توفر أيضا نقطة انطالق ملبادرات أخرى، مبا يف ذلك التخطيط الستخدام األرايض أو الرعاية 

الصحية أو املشاريع التعليمية أو خطط التنمية املستدامة. إن تواجد مجموعات وظيفية تشاركية من شأنه أن يجعل 

من األسهل للحكومات واملنظامت غري الحكومية تنفيذ ورصد نجاح مبادرات جديدة، وسيعزز بال شك الشعور باالنتامء 

إىل الجامعة واملساعدة املتبادلة.

املنافع البيئية الناجمة عن نظام محسن أو آمن لحوكمة الحيازة

الرعاة  بها  يتمتع  التي ال  العالية  القيمة  البيئية ذات  الخدمات  العديد من  تدار بطريقة مستدامة  التي  املراعي  توفر 

فحسب، بل أيضا املجتمعات املحلية املجاورة واملجموعات السكانية الوطنية واملجتمع العاملي بوجه عام. وميكن أن 

تشمل املنافع البيئية املحلية الحفاظ عىل التنوع البيولوجي اإلنتاجي للمراعي، مثل املراعي والشجريات والوقاية من 

قيمة إصالح النظام اإليكولوجي للمراعي األردنية 

بحوض  البدو  مراعي  حوكمة  إلصالح  مبادرة  أسفرت  لقد 
حيث  من  قيست  ما  إذا  مهمة،  نتائج  عن  األردن  يف  الزرقاء 
النهج  أدى  وقد  اإليكولوجي.  النظام  يقدمها  التي  الخدمات 
املنخفض التكلفة الستعادة الحقوق، عن طريق إقامة حوار مع 
منافع  إىل  التشاريك،  والتخطيط  املتعددين  املصلحة  أصحاب 
بيئية واقتصادية متعددة. وبناء عىل املنافع الناتجة عن عملية 
لتقدير  تقييم  أجري  ضيق،  مستوى  عىل  الحقوق  استعادة 
اعتامد  وسيحقق  اإلصالح.  عملية  تحسني  ومنافع  تكلفة 
مجموعه  ما  حوكمة  لتحسني  النطاق،  واسع  إصالح  مرشوع 
000 100 هكتار من األرايض املتدهورة يف حوض الزرقاء، عن 
يحظى  والذي  محليا  املعروف  الِحمى  نظام  إحياء  طريق 
باالحرتام، ما بني 203 و408 مليون دوالر أمرييك من املنافع 
األردين عىل مدى فرتة 25 سنة. وسيشمل  للمجتمع  الصافية 
هذا ما مجموعه  34،6 مليون دوالر أمرييك من حيث قيمة 
تجنب رشاء العلف وما مجموعه 369 مليون دوالر أمرييك من 
و14،7  اإلضافية  الجوفية  املياه  لترسب  الحالية  القيمة  حيث 
املستفادة من  الحالية  القيمة  أمرييك من حيث  مليون دوالر 
تجنب خزان الرتسب. ولعل خري مثال هو أن املنفعة الحاصلة 
من تغذية طبقات املياه الجوفية فاقت قيمة تحسني التزويد 

.)2014 ،Myintو Westerberg( بالعلف بعرشة أضعاف
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عندما  املجاورة  املحلية  املجتمعات  وتستفيد  األرايض.  تدهور 

استخدام  تغري  من  املياه  مستجمعات  الرعوي  النشاط  يحمي 

األرايض، وتحسني ترسب مياه األمطار وتعزيز تغذية طبقات املياه 

الجوفية وتقليص خطر الفيضانات يف األجزاء السفىل ملجاري املياه. 

ويعود الرعي مبنافع عىل سكان العامل حينام تسهم أنشطة الرعي يف 

مام  املراعي،  تربة  يف  واختزانها  الكربون  من  كبرية  كميات  حجز 

يسهم يف تخفيف حدة تغري املناخ )McGahey وآخرون، 2014(. 

عند  قيمته  أيضا  له  الرعاة  عليه  يعتمد  الذي  البيولوجي  والتنوع 

جهات أخرى ولدى الرعاة عدة فرص لالستفادة من هذه املنافع، 

مبا يف ذلك عن طريق السياحة ومن خالل املدفوعات العامة. فعىل 

سبيل املثال يحصل العديد من الرعاة يف البلدان األفريقية يف الوقت 

الحايل عىل إيرادات مهمة من السياحة البيئية عىل أراضيهم تضاف 

إىل اإليرادات التي يكسبونها من منتجات املاشية والتي تحفز الحقا 

اإلدارة املستدامة ألراضيهم )McGahey وآخرون، 2014(.

وإن الحيازة املضمونة لألرايض رشط أسايس لتمكني الرعاة من 

الفوائد  باالستفادة من هذه  الذي يسمح  بالشكل  أراضيهم  إدارة 

بني  االتساق  عدم  من  الحاالت  يف  كثري  يف  يحدث  وما  البيئية. 

احتياجات حيازة األرايض واإلطار القانوين غالبا ما يؤدي إىل تدهور 

البيئة. غري أن األدلّة تشري إىل أن إنشاء مزيد من الحيازات األكرث مالءمة، ميكن أن يؤدي برسعة إىل نتائج بيئية إيجابية. 

الخارجية،  البيئية  الفوائد  بعض  استيعاب  من  الرعاة  لتمكني  أسايس  أمر  مناسبة  بأسواق  املقرتنة  املضمونة  والحيازة 

وبالتايل تحفيز إدارة مستدامة. ودعيت الحكومات، بشكل متزايد إىل التعاطي مع الرعي عىل أساس كونه أكرث بكثري من 

نظام إنتاج حيواين. ويعترب الرعي يف البلدان التي يحتل فيها مكانة جيدة نسبيا، مبثابة نظام مزدوج لإلنتاج االقتصادي 

وحامية البيئة )McGahey وآخرون، 2014(.

فوائد الحيازة يف إدارة الرصاعات

أن حيازة  ومبا  الرعاة.  معها  يتفاعل  التي  الجهات  بني مختلف  للرصاعات  بؤر عديدة  الرعوي،  اإلنتاج  بطبيعة  تنشأ، 

األرايض للسكان املستقرين مأمونة، فإن نصيب الرعاة من الحيازة قد يصبح ضئيال كام أن املامرسات العرفية بشأن 

تقاسم املوارد تصبح مقّوضة. ومن شأن الضغوط الكثرية املذكورة أعاله أن تؤجج الرصاعات بني الرعاة وغري الرعاة، أو 

بني مجموعتني مختلفتني من الرعاة. وقد تكون اآلليات التقليدية إلدارة الرصاعات متطورة للغاية يف بعض املجتمعات، 

لكن عندما تضعف الحوكمة تتدهور هذه اآلليات.

ويرتبط عىل الدوام تعزيز إدارة الحيازة، بتعزيز القدرات إلدارة الرصاعات، كام متت مناقشته يف القسم 2. ونتيجة 

لذلك، فإن تأمني حيازة األرايض يعد استثامرا كبريا من حيث الحد من الرصاعات. كام أن إدارة قوية للحيازة تساعد عىل 

توضيح القواعد واألنظمة بشأن استخدام املوارد وإدارتها، وتعزز ملكية الرعاة أثناء عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة. 

كام توفر فرصا للرعاة ملعالجة النزاعات بالطرق السلمية، وذلك من خالل اآلليات الداخلية لتسوية املنازعات ومن خالل 

تحسني سيادة القانون عىل السواء.

الحفاظ عىل التنوع البيولوجي من خالل حوكمة فعالة للمراعي يف 
املغرب

أكدال هي مناطق طبيعية تم الحفاظ عليها من طرف املجتمعات 
الحظر  ويسعى  ملاشيتهم.  محمية  كمراٍع  عادًة  املغرب،  يف  الرعوية 
املوسمي الذي مينع الولوج إىل هذه املوارد إىل متكينها من االسرتاحة 
املثال، خالل فصل  لنموها )عىل سبيل  الفرتة األكرث حساسية  طيلة 
اتخاذ  مسؤولية  وترجع  العالية(.  الجبلية  املراعي  حالة  يف  الربيع 
القبائل  مجلس  إىل  أكدال  بشأن  واألنظمة  القواعد  وإنفاذ  القرارات 
بأعداد  املحيل  للمجتمع  التابعة  املحميات  هذه  وتوجد  )جامعة(. 

كبرية يف جبال األطلس يف املغرب.

النبايت  الغطاء  ارتفاع  إىل  الكبري  األطلس  يف  أكدال  أنظمة  أدت  وقد 
للمناطق  خالفا  البيولوجي  التنوع  من  مستويات  ووجود  للغابات 
األخرى الخارجة عن هذا النطاق. ففي الوقت الذي ظلت فيه مناطق 
أكدال محمية، تعرضت املناطق املحيطة بها إلفراط يف االستغالل كام 
بها  االعرتاف  التي جرى  املناطق  للغابات. وتستفيد  اجتثاثا  شهدت 
املتنزهات  إىل   بالنسبة  الحال  هو  كام  محمية،  كمناطق  رسميا 
املواتية  الحيازة  نظم  من  الكبرية  الفسيفساء  هذه  من  الوطنية، 

)2014 ،Dominguez( للتنوع البيولوجي



29القسم األول: القضايا والتحديات املتعلقة بتأمني حوكمة حيازة أرايض الرعي تحسني حوكمة األرايض الرعوية28

التخيل عن األرايض املتنازع عليها

يف إثيوبيا، يعترب سهل الهليدج، الذي ميتد عىل أكرث من 000 75 هكتار من املراعي الجيدة التي تتنازع عليها قبائل عفر 
وعيىس الرعوية. ومعظم أرايض هذه املنطقة تركت أو يسمح بالدخول إليها فقط يف أوقات الشدة القصوى ويستدعي 
ذلك جهدا أمنيا جامعيا ضخام من طرف الرعاة. وقد نشبت رصاعات مامثلة بني البورانا وصومايل وبني الجامعات 

الرعوية األخرى يف القرن اإلفريقي نتج عنها ترك أرايض رعوية مهمة غري مستغلة مبا فيه الكفاية. 

وعندما ال يكون بوسع الرعاة الوصول إىل أرايض الرعي واملراعي، فإن أدغاال زاحفة – وهي نوع من أنواع تدهور 
األرايض- غالبا ما يرتتب عن ذلك. ويف كينيا، خالل السبعينات من القرن املايض، مل يكن بوسع رعاة البوكوت الوصول 
إىل منطقة تدعى سمبال بسبب خطر رسقة املاشية، وكانت النتيجة اكتساح شجريات السنط الشائكة لألرايض وذلك 
الدويل  )االتحاد  اإلنتاجية  بـ 000 80 هكتار من األرايض  باإلضافة إىل خسارة تقدر  تقريبا،  عىل مدى ست سنوات 

لحفظ البيئة، 2008ب(.

املخاطر الضمنية املرتتبة عن تحديد مجموعات مستخدمي املراعي

 )2014 ،Archambault وآخرون، 2000؛ McCarthy(

يف كينيا، أسفر تحويل مناطق واسعة من أرايض املاساي إىل شكل من 

عن  الحاالت،  من  كثري  يف  املزارع"،  "مجموعة  تدعى  الحيازة  أشكال 

تقسيم األرايض وظهور حقوق حيازة فردية. وقد أدى هذا إىل تقليص 

حركة تنقل املاشية وتدين جودة املراعي املتاحة لألرس املزاولة للرعي. 

بشدة  األرس  آحاد  وتوطني  املزارع  مجموعة  خصخصة  غريت  وقد 

الديناميات االجتامعية لهذه املجموعات )عىل سبيل املثال عملية صنع 

املياه  إىل  الوصول  إمكانية  من  وقلصت  االجتامعية(  والشبكات  القرار 

واملراعي. وقد قام العديد من الرعاة ببيع مستحقاتهم من أجل إطالق 

أياٍد قليلة، مبا يف ذلك  مبادرات جديدة مام أدى إىل تركيز األرايض يف 

فيه  كان  الذي  الوقت  يف  أنه  غري  الرعاة.  غري  الخارجيني  املستثمرين 

سبيل  )عىل  الخارجية  الحيازات  األحيان، عىل  غالب  منصبا، يف  الرتكيز 

الكيانات  أو  الوطنية  النخبة  أو  األرايض  يف  املضاربني  طرف  من  املثال 

األجنبية(. أدت الخصخصة أيضا إىل نوع من اإلقصاء أكرث حميمية حينام 

يرُتك الرعاة الشبان من املاساي خارج عملية صنع القرار يف ما يتعلق 

مبسألة الحيازة ومسائل أخرى. ويخىش بعض الشباب أن يبيع آباؤهم 

هذه  وتبقى  بشأن حصصهم.  أشقائهم  مع  نزاع  يف  ويدخلون  مرياثهم 

يف  األحيان  أغلب  يف  بها  معرتف  غري  واملخاطر  الجديدة  الرصاعات 

املناقشات بشأن خصخصة املراعي.

املخاطر املرتبطة بتعزيز إدارة الحيازة الرعوية
غالبا ما ينظر إىل إضفاء امللكية القانونية عىل أرض كانت سابقا تخضع للنظام العريف، عىل أنه وسيلة لتأمني األرض، 

الدفاع عن األرض ضد املستخدمني املحتملني اآلخرين. غري أن منح  القانونية ستساعد يف  الوثيقة  افرتاض أن  يف ظل 

الحقوق التي ميكن بيعها أو نقلها غالبا ما ترتتب عنه نتائج متناقضة: فالفقر قد يؤدي إىل مبيعات غري مناسبة أو قد 

تستخدم النخبة املحلية السند القانوين ألغراض شخصية. ويف بعض 

التسجيل  عملية  يف  التالعب  خالل  من  أشخاص،  يقوم  الحاالت، 

أن  دون  قيمة  األكرث  األرض  ملكية  بتسجيل  الحدود،  وترسيم 

تربطهم بها مسبقا أية عالقة. كام أن هناك أيضا مخاطر يف إنشاء 

املجتمعية.  املوارد  عىل  ثابتة  أو  محدودة  مستخدمني  مجموعة 

وميكن لنظام حقوق األرايض، جديدا كان أو محدثا، أن يؤثر سلبا 

عىل بعض مجموعات مستخدمي األرض. ويف بعض األحيان، ترتك 

الرحل  البدو  )مثال:  املشاركة  عملية  خارج  املجموعات  هذه 

تعالج  ليك  املخفية(  أو  املهمشة  الفئات  من  وغريهم  والنساء 

احتياجاتهم أو مطالباتهم معالجة سيئة.

وتعد التغيريات يف نظام الحيازة، والتي تزعزع توزيع الحقوق 

بني مجموعات مختلفة من املستخدمني، مصدر نزاع محتمل. فعىل 

سبيل املثال، عندما تدرك مجموعة من الرعاة أن طلبها بشأن مورد 

ما ضعيف يف الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مجاورة من الرعاة 

برتسيخ مزيد من تأمني الحيازة عىل املورد. وميكن إلدارة املياه أن 

املياه مصدرا أساسيا،  باعتبار  تكون مثرية لإلشكاالت بوجه خاص 

نطاق  توسع  ويتعدى  السواء.  عىل  والرعاة  املزارعني  إىل  بالنسبة 

زراعة املحاصيل يف أرايض الرعي بشكل متفاوت احتياطات الرعي 

املوسمية مام يحد من الوصول إىل موارد املياه. وما مل تربم اتفاقات 

مناسبة بني مجموعات املستخدمني، قد يعاين املزارعون من ترضر 

الرعاة  بينام سيصبح حصول  األوان،  قبل  الرعي  بسبب  املحاصيل 

عىل هذا املورد الرئييس يف املوسم الجاف عرضة للخطر.
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الطريق املتعرج أمام منح حقوق مالمئة 

بشأن ملكية األرايض لفائدة املجتمعات املحلية الرعوية

تُبذل الجهود الرامية إىل تعزيز إدارة حيازة األرايض الرعوية يف سياقات عىل قدر كبري من االختالف وبنقاط انطالق 

متباينة للغاية. ويف جميع الحاالت، فإن اإلدارة قد طرأ عليها تغيري تاريخي نظرا إىل التغيريات السياسية واالجتامعية 

ويشمل هذا التغيري، يف عدة حاالت، فرتة االستعامر متبوعة مبرحلة االستقالل. وإضافة إىل مدى تعقد توقعات الرعاة 

املتغرية بصورة رسيعة ذات الصلة مبسألة الجنسية، فإن ما أصبح من الصعب السيطرة عليه هو أنشطة السوق وأهداف 

أوسع لكسب العيش ورفع التحدي الستحداث حيازة مالمئة.

ومن الشائع، يف بعض أنحاء العامل، معرفة أن نُظم الحيازة العرفية ال تزال قامئة رغم ضعفها ورغم أن فعاليتها ليست 

كاملة. وهذا هو الحال يف العديد من املجتمعات الرعوية األفريقية حيث أضعفت سلطة الدولة الحيازة العرفية يف 

العديد من الحاالت، غري أنها نادرا ما أقدمت عىل استبدالها بشكل كامل. وأقدمت الدول يف أنحاء أخرى من العامل، 

خاصة يف وسط آسيا، عىل القضاء عىل املؤسسات الرعوية العرفية والجهود جارية إلحيائها أو إلنشاء مؤسسات جديدة 

املوايش  بتنقل  يتعلق  إدارية واقتصادية عىل حد سواء يف ما  العوائق يف دول أخرى  لها. وتكون  ولكن تكون مامثلة 

ووصول صغار ماليك املوايش إىل املراعي. ويف الواليات املتحدة األمريكية، عاين صغار ماليك األرايض ميزة نظم اإلدارة 

اليزال  أنه  النظم  وتثبت هذه  الجامعي.  العمل  من  النوع  هذا  تاريخ طويل يف  لديها  ليس  البالد  أن  رغم  املشرتكة، 

باإلمكان إيجاد حلول مبتكرة لتمكني املامرسات املشرتكة.

إدارة املراعي يف إطار نظام مفتوح: حامية مسارات االنتجاع الرعوي يف املقاطعة الواقعة يف أقىص شامل الكامريون

الكامريون مراسيم وإجراءات إدارية لحامية املوارد  استعملت املنظامت غري الحكومية والحكومات يف أقىص شامل 
املفتوح  النظام  املجال  هذا  يف  الرعاة  ويستخدم  املوسمية.  املراعي  تربط  التي  الرعوي  التنقل  ومسارات  الرعوية 
الرعوي  االنتجاع  باستخدام مسارات  املنطقة  أنحاء  عرب  املّجمعة  الرعوية  املوارد  الرعاة  ويستغل  املوارد.  لتخصيص 
بغرض التنقل بني مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، مبا يف ذلك املنطقة الرئيسية ذات املوارد وهي سهول لُوغون 
الفيضية. غري أن املراعي يف العقود األخرية ما فتئت تتعرض لضغط متزايد، كذلك الشأن بالنسبة ملسارات االنتجاع 

الرعوي التي تربط املناطق الرعوية نظرا إىل الضغوط الدميوغرافية والتنمية االقتصادية.

لتحديد  )رقم 263-78(  والرعوية  الزراعية  النزاعات  بتسوية  املتعلق  املرسوم  الحكومية  املنظامت غري  واستخدمت 
الرعوية  املناطق  تعيني  جرى  ولقد  الكامريون.  أقىص شامل  يف  الواقعة  املنطقة  يف  وحمياتها  الرعوية  التحتية  البنية 
والزراعية وتحديد مسارات التنقل الرعوي لتمكني الرعاة من دخول مجال سهول لُوغون الفيضية عند بداية املوسم 
الرعاة  املعنية وتنظيمها، مبن فيهم  الجهات  تتمثل يف تشجيع  العملية  الحاسمة يف هذه  الخطوة  الجاف. وما فتئت 
ومزارعو املحاصيل والسلطتان التقليدية والحكومية عىل السواء لتحديد )عن طريق توافق اآلراء( مسارات االنتجاع 

الرعوي ومناطق للمكوث ليال يف مخيامت ومناطق للرعي )Moritz وآخرون، 2014(.
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وال ميكن دامئاً التمييز بوضوح بني حقوق امللكية الفردية وحقوق امللكية املشرتكة. وميكن أن تُحدث نظم الحيازة 

بالرعي  للسامح  مشرتكة  وصول  نظم  تعزز  قد  الفردية  الحيازة  أشكال  بعض  أن  يف حني  ونزاعات،  فوارق  املشرتكة 

املوسمي يف مناطق إيكولوجية متعددة. وهناك يف بعض الحاالت األوروبية عالقة وثيقة بني حقوق املراعي املشرتكة 

وحقوق املراعي الفردية بشأن قطعة أرض مجاورة؛ فعىل سبيل املثال، هناك مراع صيفية مشرتكة ومراع شتوية خاصة. 

القيام  عىل  القدرة  بني  الجمع  خالل  من  النموذجني  بني  التآزر  أوجه  املناسبة  التخطيط  أدوات  استخدام  يدعم  وقد 

باستثامرات مستدامة ناجمة عن حقوق محددة وتغطية مخاطر التأمني عىل األرايض التي تدار بصورة مشرتكة.

التحديات ذات األولوية بشأن حيازة املراعي9

تنسيق العالقات بني الدول واملجتمعات الرعوية  التحدي رقم1: 

لدى املجتمعات املحلية الرعوية يف العديد من البلدان عالقة هشة مع الدولة وهذا من شأنه أن يؤدي إىل استفراد 

الحكومة بالقيام بتدخالت تعود بالرضر عىل الحقوق وسبل العيش الرعوية. وتعترب العديد من البلدان أن الرعي مبثابة 

للحصول عىل  قوانني  تقوم بسن  إذ  الرعوية،  األرايض  املحاصيل عىل حساب  األفضلية إلنتاج  الوراء ومتنح  إىل  رجوع 

األرايض التي تحتاجها لذلك. وقد يكون لهذا النهج كذلك ارتباط وثيق باملصالح الشخصية للنخب السياسية أو قد يكون 

متأثرا بإصالحات إيديولوجية يف السياسات أو باختالفات عرقية.

بروز حركة عاملية تدعم األصوات املدافعة عن مجال الرعي 

خالل السنوات األخرية، كان هناك تطور يف التنظيم العاملي للرعاة ويف إعالء الصوت دفاعا عنهم، خاصة تحت شعار 
"الشعوب األصلية املتنقلة". ويف عام 2007، اجتمع ممثلو الرعاة من بلدان تجاوز عددها 60 بلدا من أنحاء العامل يف 
يف   2007 سبتمرب/أيلول   14( يف  الرحل  والرعاة  البدويني  الرعاة  بشأن  سيغوبيا  إعالن  وأصدروا  إسبانيا  يف  سيغوبيا 
إسبانيا(. ودعا اإلعالن الحكومات واملنظامت الدولية إىل "السعي إىل الحصول عىل موافقة مسبقة ومستنرية قبل القيام 
األصلية  الشعوب  املتعارف عليها يف  األرايض  تؤثر عىل سالمة  أن  التي من شأنها  والعامة  الخاصة  املبادرات  بجميع 
املتنقلة وعىل نظم إدارة املوارد والطبيعة".6  وأعدت ممثالت نساء عامالت يف الرعي، ينتمني ملا يتجاوز 40 بلدا، إعالن 
النساء العامالت يف  الثاين 2010( ويتضمن اإلعالن إشارة رصيحة إىل حقوق  مريا )الهند، بتاريخ 21 نوفمرب/ ترشين 
الرعي ودعا الحكومات والجهات املعنية األخرى إىل "ضامن وصول املجال الرعوي إىل املوارد والدفاع عن ذلك، مبا 

يشمل املراعي التقليدية" و"احرتام األرايض الرعوية وأمناط الهجرة... بالتشاور مع النساء العامالت يف الرعي". 7  

وعىل نحو مواز، قام رعاة من 50 بلدا بإصدار بيان كيزيريان للرعاة )كينيا، بتاريخ 15 ديسمرب/كانون األول 2013( 
ودعوا من خالله إىل "حامية املراعي وأرايض الرعي وحرص استعاملها يف الرعي؛ وضامن الحقوق يف األرايض وحقوق 
الرعي وحقوق مريب الحيوانات من الرعاة؛ وحامية مسارات الرّحل؛ وضامن وجود آلية تدعم املشاركة يف السياسة 
التعزيز  من خالل  املجتمعات  الرعوية/  املحلية  واملجتمعات  املنظامت  ومتكني  السياسات؛  وصياغة  القرارات  وصنع 

املؤسيس وبناء القدرات".8 

http://www.danadeclaration.org/pdf/SegoviaDeclaration.pdf  6

http://www.iucn.org/wisp/resources/publications/good_practice_studies_/gender/?10816/MERA-Declaration 7

https://cmsdata.iucn.org/downloads/the_kiserian_pastoralists_statement.pdf  8

9 جرى االتفاق عىل هذه األولويات يف اجتامع الهيئة التقنية املرشفة عىل هذا الدليل الفني.
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ويكمن التحدي يف الجمع بني الطرفني اللذين يجمع بينهام تاريخ طويل من االزدراء املتبادل يكاد يف بعض الحاالت 

كنظام الستخدام  الرعي  بقيمة  مقتنعة  الحكومات  تكون  أن  بالفعل. ويجب  نزاع  يتخذ شكل  أن  أو  نزاعا  يصبح  أن 

بدائل  وراء  من  تتحقق  التي  األجل  القصرية  واملكاسب  املرجوة  بالفوائد  مقارنة  إمنائية  أولوية  تعتربه  وأن  األرايض 

استخدام أخرى لألرايض الرعوية. ويجب أن تكون املجتمعات الرعوية مقتنعة كذلك برشعية الدولة وقيمتها وعليها 

كذلك، يف بعض الحاالت، أن تنمي شعورا باملسؤولية املدنية واملواطنية. ويكمن جوهر هذا التحدي يف رضورة بناء الثقة 

والقدرات وتحقيق املشاركة، وهو ما قد يستغرق وقتا ويتطلب مهارات متخصصة ويحتاج أحيانا إىل وساطة خارجية.

إدارة املصالح املتعارضة واملطالبات املتعلقة باألرايض واملوارد األخرى التحدي رقم 2: 

غالبا ما تحصل خالفات حادة بني مستخدمي األرايض الرعوية املتنافسني. وتُعزى هذه املنافسة عىل األرايض الرعوية، 

إىل حد ما ، إىل كون أسس حيازتها ضعيفة وتفتقر إىل دعم سيايس وغالبا ما تستعمل موسميا فقط. وكثريا ما تعترب 

الحكومات أن االستخدامات البديلة لألرايض تكون مجدية بقدر أكرب عىل املستوى االقتصادي مقارنة بالرعي، وذلك 

حتى عندما تُظهر الدالئل بجالء نقيض ذلك. ويقوم بعض الرعاة، الذين يشعرون بالتهديد، بقبول توزيع حقوق ال تكون 

يف صالحهم ويتخلون عن جزء من أرضهم بهدف تأمني حصة عىل األقل من مواردهم لضامن بقاء سبل عيشهم. والنتيجة 

هي التخيل عنهم وتثبيط عزميتهم عىل االستثامر واستنزاف األرايض اإلنتاجية. 

وعىل الدول واملستويات الحكومية الدنيا أن ترفع التحدي بوضع أطر تفاوض تشاركية بصورة فعلية من شأنها أن 

توضح مختلف املطالبات باألرايض. ويحتاج األمر إىل عمليات أكرث إنصافا للتفاوض بشأن تغيريات يف استخدام األرايض، 

ويجب أن يكون اإلبالغ عن هذه العمليات مشفوعا بفهم أفضل للقيمة الكاملة لألرايض وموارد أخرى من أجل الرعي 

املستدام. وقد يتطلب األمر يف بعض البلدان اهتامما خاصا وعاجال مبعالجة إرث املصالح املتضاربة واملنازعات الطويلة األمد. 

تحسني آليات التشاور واملشاركة مع الرعاة واالعرتاف بهم كمواطنني لهم  التحدي رقم 3: 

حقوق رشعية

ال ميكن تسوية النزاع القائم بني رشعية نظم الحيازة العرفية ورشعية مؤسسات الدولة إال من خالل مشاركة عدة 

جهات فاعلة وانخراطها يف العملية. وكثريا ما يفتقر الرعاة إىل املهارات واألدوات الالزمة للضغط والقيام مبفاوضات 

قانونية إلسامع صوتهم وتأمني حقوقهم الخاصة بأراضيهم. ويصبح هذا األمر جليا عىل وجه الخصوص عندما يتعلق 

األمر بالدفاع عن مصالحهم ضد رشكات لها موارد كافية ونفوذ تجاه موظفي الدولة. ومامل يتوفر الدعم للرعاة من 

جانب موظفني خارجيني )مثل املنظامت غري الحكومية( يف املسائل القانونية والتقنية، فإنهم يرتكون ملصريهم يف وضع 

ضعيف بسبب صعوبة حصولهم عىل التعليم وبسبب تهميشهم سياسيا.
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والتحدي املطروح هو تعزيز مشاركة الرعاة وإتاحة االستجابة والتمثيل الخاضع للمساءلة يف ميادين صنع القرار ويف 

العمليات املرتبطة بأراضيهم. ويتطلب هذا األمر عنرصين اثنني هام: أحكام تنظيمية مالمئة تكفل املشاركة وااللتزام 

الجدي بوضع مرتكزات أساسية من أجل حوكمة رسيعة االستجابة، مبا يف ذلك إسامع صوت الرعاة ومتثيلهم عىل النحو 

املناسب يف ما يتعلق بهيئات صنع القرار واملساواة بني الجنسني كمسألة أساسية للنظر فيها وبناء القدرات يف أوساط 

املجتمعات الرعوية ومتكني املجتمعات املحلية من الدفاع عن حقوقها.

متطلبات قانونية محددة بشأن الرعي التحدي رقم 4: 

يحتاج الرعاة إىل توفري الحامية، ليس ألراضيهم فحسب، بل كذلك ملسارات الرحل منهم وممرات التنقل التي يسلكونها 

نظامهم.  تكون مهمة لضامن سالسة عمل  أخرى  موارد طبيعية  بصورة مستدامة وحامية عدة  الطبيعية  املناطق  يف 

املعامل  مجهولة  مسائل  إىل  بالنظر  معقد  أمر  هو  الرعوية  لألرايض  مناسبة  قانونية  ترتيبات  بوضع  املتعلق  والتحدي 

ومتداخلة ومتعددة املستويات يجب أن تعالجها األطر القانونية الخاصة بالرعاة. ومن الصعب تحقيق توازن بني املرونة 

الالزمة والغموض الذي تتسم به الحوكمة الرعوية من جهة والفصل املحتمل الذي يكون رسميا وصارما عىل مستوى 

الحقوق املرتبطة بحامية السندات القانونية من جهة أخرى.

غري أن هناك تزايدا يف عدد املبادرات التي تسعى من خاللها الدول والرعاة عىل حد سواء إىل التغلب عىل الحواجز 

ووضع نظم حيازة أفضل. وميكن وضع قوانني إلرساء قواعد مرنة، وذلك بجعل هذه القوانني أكرث توجها نحو العمليات 

واملؤسسات. ويجب دعم صانعي السياسات والرعاة من خالل عمليات مالمئة ليك يشعروا باالرتياح يف ما يتعلق بالحلول 

املتفاوض بشأنها والتي قد تكون عىل درجة عالية من االبتكار، فتكون بذلك حلوال غري مألوفة. ويكمن التحدي يف ضامن 

املعاملة العادلة بشأن املسائل الرعوية من خالل معالجتها وفق إطار شامل ومرن ومتفاوض عليه.

وضع خطط متكاملة الستخدام األرايض عىل النطاقات املناسبة التحدي رقم 5: 

تفتقر معظم بلدان العامل إىل خطط الستخدام األرايض توجه اسرتاتيجياتها عىل املستويني الوطني واإلقليمي، وعندما يتوفر هذا 

النوع من الخطط فإن الرعي يكاد أن يكون مندثرا عمليا. ويُنظر عادة إىل الرعي عىل أنه قطاع فرعي من قطاع الزراعة، ويجري، 

استخدام  أدوات تخطيط  البيئة واملحافظة عليها. وفضال عن ذلك، فإن  إدارة  التخطيط يف مجال  إغفال دوره يف  بصورة عامة، 

التنقل  الثابتة وجود معالجة سيئة ملسألتي  الخرائط  الرعي. وتبني  املحددة يف مجال  املسائل  األرايض حاليا غري مالمئة ملعالجة 

واملرونة، وباإلضافة إىل سوء متثيل الرعاة وضعف مشاركتهم يف تصميم ورصد تخطيط استخدام األرايض، فإن هذا التخطيط قد 

يغفل عموما الدور اإلقليمي للرعي.
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الشكل 5:

ربط التحديات الكامنة 

مبشاكل الحوكمة املشرتكة 

مشاكل الحوكمة

ضعف رشعية اتخاذ القرارات

قرارات تقوض ُسبل العيش والحقوق والرفاه

ضعف الوساطة والتفاوض وعدم القدرة عىل 

إجراء مقايضات مرشوعة 

مشاركة غري كافية، مبا يف ذلك ضعف التمثيل

عدم قدرة الرعاة عىل التأثري عىل عملية صنع 

القرار

ومعرفتها   الرعوية  الحوكمة  نُظم  إهامل 

ونقص الفهم إزاءها

تحديات أخرى ينبغي أخذها يف االعتبار

وميكن أن يكون لعدة تحديات أخرى تأثري عىل إدارة حيازة األرايض الرعوية. وميكن أن يكون للعمليات االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية يف املجتمعات املحلية الرعوية واملجتمع بصورة أعم انعكاسات تؤثر عىل العالقة بني اإلنسان 

واألرض، مؤثرة يف الوقت ذاته عىل طريقة عمل نظم الحيازة العرفية. وتتنوع األهمية النسبية لـ"عوامل التغيري" هذه 

تنوعا كبريا عرب القارات والبلدان واملناطق، بل ويشمل هذا التنوع كذلك آثار التغيريات املامثلة التي تتعلق باختالف 

سياقات حيازة األرايض الرعوية. ويلخص الجدول رقم 1 بعض هذه التحديات، وجرى تناول عدٍد منها بشكل غري مبارش 

يف األقسام الالحقة.

التوفيق يف العالقات بني الحكومات 

واملجتمعات الرعوية

إدارة املصالح املتضاربة واملطالبات باألرايض 

واملوارد األخرى

تحسني التشاور وآليات املشاركة للرعاة، 

واالعرتاف بكونهم مواطنني ذوي حقوق 

مرشوعة

متطلبات قانونية محددة للرعي )مبا يشمل 

التنقل واملمرات والقضايا العابرة للحدود(

وضع خطط متكاملة الستخدام األرايض عىل 

النطاقات املناسبة

التحديات الكامنة

2

3

4

5

إن دمج الرعي يف التخطيط الستخدام األرايض هو إجراء مهم عىل جميع املستويات اإلقليمية لتعزيز حقوق حيازة 

األرايض الرعوية من أجل استدامة طويلة األجل. والتحدي املطروح عىل الدول يتمثل يف وضع خطط وطنية الستخدام 

األرايض تراعي مجال الرعي واستخدامات أخرى لألرايض يف الوقت ذاته عىل مستوى اسرتاتيجي، محققة توازنا بينهام. 

وينبغي أن تحدد هذه الخطط كذلك االحتياجات واألهداف والنتائج املتوقعة من سياسات األرايض الرعوية وينبغي أن 

تخلق إطارا وطنيا لتطويرها.

1
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الفقر والعوز
أولويات االستثامر املتنافسة نتيجة األزمات املتكررة	 

غموض يكتنف حقوق الرعاة السابقني بشأن الوصول إىل املوارد الطبيعية	 

التغير والنمو السكاني

تكييف اسرتاتيجيات املواجهة لفائدة الرعاة 	 

التعامل مع تزايد املخاطر الناجمة عن النمو السكاين 	 

تفادي تدهور املراعي املرتتب عن التغري السكاين 	 

املحافظة عىل نفوذ وتأثري الرعاة يف سياق سيناريوهات تزايد عدد السكان	 

التحضر 

والتوسع الحضري

تحسني فرص وصول الرعاة إىل املوارد يف املناطق الحرضية الجديدة 	 

التعامل مع املشاكل املتعلقة بالتوسع الحرضي مثل الخصخصة والزحف الحرضي 	 

استغالل فرص جديدة يف األسواق لفائدة الرعاة املتأثرين بالنمو الحرضي	 

مؤسسات ناشئة
فرص وتهديدات مرتتبة عن حكومة ال مركزية	 

منظامت رعوية ناشئة كقواعد تأثري بديلة	 

التحديات الجنسانية في 
مجال حيازة األراضي

التغلب عىل العوائق املرتبطة باملسائل الجنسانية يف ما يتعلق بحيازة األرايض	 

تحسني فرص املرأة يف القيام بأنشطة تربية املاشية وإدارة هذه األنشطة	 

تعزيز حقوق املرأة واستحقاقاتها من األرايض واملياه والوصول إىل األسواق 	 

تكييف قواعد اإلرث والزواج من أجل احرتام حقوق املرأة	 

ضعف اإلحساس 
بالمواطنية

احرتام الرعاة بصفتهم مواطنني رشعيني ومعالجة التهميش	 

زيادة الوعي الوطني ومشاركة ورفع مستوى مشاركة الرعاة	 

تعزيز الحصول عىل الخدمات الحكومية )الخدمات اإلدارية والتعليم وما إىل ذلك(	 

أفول المعارف المحلية
تعزيز تكييف املعارف املحلية ملواكبة التغيري 	 

تحسني سبل تجميع املعارف غري املكتوبة يف مجال الرعي وتخزينها ونقلها	 

االستثمار في المياه

صنع القرار بطريقة مستنرية ومتفاوض بشأنها يف ما يتعلق بتطوير الهياكل األساسية 	 
ذات الصلة باملياه

بناء القدرات يف املجال الرعوي بغرض إدارة املياه وموارد أخرى 	 

استعامل إدارة املياه لرتشيد إدارة املراعي 	 

التحديات ذات الصلة 
بانعدام األمن

إعامل الحقوق األساسية املتعلقة بأمن املرء عىل شخصه وأمالكه	 

وضع نظم مالمئة بديلة إلدارة النزاعات	 

تغير المناخ

تكييف إدارة األرايض )واملخاطر( ملواكبة التغيري يف توزيع املوارد 	 

تزايد املنافسة عىل املوارد 	 

زيادة الطلب عىل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر	 

الجدول 1

التحديات اإلضافية لتأمني 

الحيازة
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القسم الثاين- تحسني الحوكمة وتعزيز القدرات البرشية

تحقيق الحيازة املسؤولة للمراعي

املقصود بحوكمة الحيازة هو )1( كيفية توزيع املوارد يف املجتمع )األرايض واملوارد املتعلقة بها مثل املراعي(، والفوائد 

وإّن  املوارد.  تلك  وإدارة  القرارات  اتخاذ  يف  بأصواتهم  الفاعلني  مختلف  يشارك  كيف   )2( و  واملسؤوليات  والفرص 

استعداد جميع الفاعلني للتعلم وانفتاحهم للحوار يف ما بينهم، وكذلك مساءلة الحكومة وأصحاب القرار اآلخرين أمام 

الرعاة وزيادة فعالية متثيلهم، تشكل كلها أمراً أساسياً لسامع تلك األصوات ولتمّكن الرعاة من ضامن الفوائد الناتجة 

عن إصالحات الحوكمة. والحوكمة ليست مسألة قانون فحسب، بل هي أيضاً مسألة سياسة وعمليات وعالقات وقوة، 

ويجب أن تُبنى عىل فهم الواقع الذي تعيشه املجتمعات الرعوية. وتستند قدرة الرعاة عىل االستفادة من التحسينات 

القدرات واإلمكانات رشط أسايس ليك  الرعاة. وتعزيز  أولئك  بها  يتمتع  التي  القدرات  الحوكمة هذه إىل  عىل صعيد 

يستفيد الرعاة من التحسينات عىل صعيد الحوكمة استفادة فعالة بسبل من شأنها أن تعزز الحقوق الرعوية.

وتحدد الخطوط التوجيهية خمسة التزامات رئيسية لضامن حوكمة الحيازة حوكمة مسؤولة، وما زالت النظم الرعوية 

الحكومية  غري  الفاعلة  والجهات  الحكومة  من  كال  االلتزامات  وتشمل هذه  منها.  بالعديد  لحّد ضئيل  تتمتع سوى  ال 

)الفقرة 3-2 من الخطوط التوجيهية(.
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الحيازة املسؤولة يف األرايض الرعوية

تحدد الفقرة 3 ألف من الخطوط التوجيهية خمسة مبادئ عامة للحيازة املسؤولة. ولكل مبدأ منها أهميته بالنسبة إىل 

املجتمعات الرعوية. ويتيح النجاح يف تطبيقها للمجتمعات الرعوية ما ييل:

املوارد وفقاً   1 إدارة هذه  الحق يف  الرعاة عىل  بها واحرتامها. ويحصل  اإلقرار  املراعي مع  نظم مرشوعة لحيازة 

ألعرافهم ومن أجل حامية سبل كسب عيشهم. ويتفق هذا مع االلتزامات الطوعية املتخذة يف إطار إعالن األمم 

املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والتي يتكرر ذكرها يف الفقرتني 9 و10-2 من الخطوط التوجيهية.

ضامنات وقائية ضد التهديدات واالنتهاكات مثبتة ويُعمل بها يف القانون والسياسة. وتتيح هذه الضامنات حامية   2

األرايض واملمرات الرعوية من االنتهاك أو من التاليش نتيجة لالستثامرات )الفقرات 12-4 و12-6 و 12-7 من 

الخطوط التوجيهية(. وستتجّسد تلك الخطوط التوجيهية عند استكاملها باسرتاتيجيات لتعزيز قدرات الرعاة عىل 

ضامن حقوقهم. وتشمل الخيارات تعزيز املشاركة والتمثيل يف عمليات اتخاذ القرار والتخطيط ودعم املنظامت 

املحلية.

حقوق الحيازة املرشوعة التي تعمل الحكومة والجهات الفاعلة غري الحكومية عىل تيسريها وتعزيزها. وتشمل   3

إجراءات تعزيز قدرة الرعاة عىل التمتع بهذه الحقوق تحسني التمثيل، وتعزيز كفالة سبل كسب املعيشة مبا يف 

ذلك قدرة الحصول عىل املياه واملراعي، وتحسني األمن الشخيص والعالقات االجتامعية الطيبة. والتمتع بالحقوق 

أمر غري قابل للتجزئة ويشمل، كام تويص به الخطوط التوجيهية، تعزيز الحقوق املدنية والسياسية.

األحكام   4 عىل  فحسب  يقترص  ال  أمر  وهو  املرشوعة.  الحيازة  لحقوق  االنتهاكات  ملعالجة  القضاء  إىل  االحتكام 

القانونية بشأن تحسني الحصول عىل املعلومات واملساواة يف ذلك مع املواطنني اآلخرين، وضامن املالءمة الثقافية 

وتوفري الدعم لالستفادة من الهياكل القانونية.

لتسوية   5 الالزمة  املؤسسات  إرساء  ذلك  ويشمل  وتسويتها   والفساد  الحيازة  بشأن  والخالفات  النزاعات  تجنب 

النزاعات واالعرتاف بالتسوية العرفية للنزاعات. ويجري وضع الخطط املراعية للنزاعات وعمليات اتخاذ القرارات 

ودعمها عن طريق االسرتاتيجيات الفعالة للتعلم واالستامع بني الفاعلني. وذلك باإلضافة إىل نظم التقييم واإلدارة 

املتكاملة املراعية للنزاعات.

ويحدد القسم الثاين سبعة مجاالت عمل مرتابطة ملعالجة التحديات الخمسة ذات األولوية الواردة يف القسم األول، عىل 

نحو ما يوضحه الشكل 6. وليست هناك يف معظم الحاالت مجاالت عمل منفردة دقيقة تستجيب لكل تحدٍّ مبفرده. 

أن  الشكل 6  ويبنّي  تحّد مجاالت عمل متعددة.  يقتيض كل  العمل تحديات متعددة يف حني  وتعالج معظم مجاالت 

العالقات  أيضاً  يعني  وإمنا  فحسب  القانونية  الرتتيبات  مجرد  هو  ليس  املسؤولة  الحيازة  وحوكمة  بالحيازة  املقصود 

والعمليات والقدرات وموارد الحوكمة. ويشمل ذلك االهتامم بالحقوق، والنظم اإليكولوجية التي يقوم عليها استخدام 

األرايض املستدام والنظم املستدامة إلنتاج األغذية، والقدرة عىل االستفادة من الحلول املتاحة واالستجابة للتغرّي.
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مجاالت العمل

القرارات  التخاذ  مسؤولة  عملية  إعداد 
والتمثيل الفّعال

والعادلة  الشاملة  املشاركة  ضامن 
والشفافة يف املشاورات واملفاوضات

إقرار املعارف املحلية واألصلية من أجل 
ضامن التنوع الثقايف واإليكولوجي لغرض 

الصمود

أوجه  وتعزيز  العرفية  بالنظم  اإلقرار 
التآزر مع النظم الدستورية

واملجال  املحلية  املنظامت  قدرة  تعزيز 
املؤسيس الذي تعمل فيه

تجنب النزاعات وإدارتها

دعم التعلّم التعاوين

الشكل 6:

التحديات الكامنة 

وراء حيازة املراعي 

ومجاالت العمل 

املقرتحة

إعداد عملية مسؤولة التخاذ القرارات والتمثيل الفّعال مجال العمل 1: 

الهدف: تعّد الحوكمة من حيث الجوهر عملية يتم مبوجبها اتخاذ القرارات وغايتها األساسية هي ضامن العملية التي 

تفيض إىل اتخاذ أفضل القرارات بأسلوب يكفل قبول تلك القرارات واحرتامها. والهدف الذي يرمي إليه مجال العمل 

خاص  اهتامم  إيالء  ذلك  ويشمل  املراعي.  حيازة  قضايا  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  تتيح  التي  الرشوط  إرساء  هو  هذا 

للتحديات الفريدة تجاه متثيل الرعاة ومساءلتهم.

ملاذا يعترب ذلك مهامً؟
وأطر  املعارصة  االقتصادية  التنمية  سياق  معيّنة يف  تحديات  الرعوية  املجتمعات  تواجه  األول،  القسم  يف  نوقش  كام 

الحفظ. وتشمل تلك التحديات: ضامن التمثيل واملساءلة من حيث أسلوب مشاركة الرعاة؛ وضامن إقرار خطط استخدام 

األرايض لحقوق الرعاة واملستفيدين اآلخرين واحتياجاتهم والواقع الذي يعيشونه، والعمل من أجل تحقيق املبادالت 

والتسويات التي تفي مببادئ الخطوط التوجيهية وتتسق مع حقوق اإلنسان؛ وحامية أنشطة االنتجاع مبا يف ذلك املمرات 

تشجع سندات  التي  الوطنية  النظم  مع  املراعي  ومواءمة حقوق حيازة  والزمان؛  املكان  املوارد يف  استخدام  واحرتام 

امللكية الفردية الخصوصية والتي تشهد توسعاً مطرداً للزراعة املكثفة والصناعات االستخراجية.

التوفيق يف العالقات بني الحكومات

واملجتمعات الرعوية

إدارة املصالح املتضاربة واملطالبات باألرايض

واملوارد األخرى

تحسني التشاور وآليات املشاركة للرعاة،

واالعرتاف بكونهم مواطنني ذوي حقوق مرشوعة

متطلبات قانونية محددة للرعي )مبا يشمل

التنقل واملمرات والقضايا العابرة للحدود(

وضع خطط متكاملة الستخدام األرايض 

عىل النطاقات املناسبة

التحديات الكامنة

1

2

3

4

5
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وألسلوب اتخاذ القرارات تشعبات هامة بالنسبة إىل الرعاة والرعي. ومن ذلك، عىل سبيل املثال، القرارات املتعلقة 

واستخراج  والتعدين  الصناعي،  اإلنتاج  الزراعة ألغراض  يشمل  )مبا  والتوسع  االقتصادية  والتنمية  األرايض،  باستخدام 

لألرايض  الرعاة  حيازة  عىل  تؤثر  التي  الصلة(  ذات  واالستثامرات  األساسية  للهياكل  الرئيسية  والتطورات  املعادن، 

)Herrera ;2010 ,Zoomers وDavies و Manzano Baena, 2014( وميكن أن تقلص قدرتهم عىل املشاركة يف املجتمع 

واملحافظة -عىل منط حياتهم. ويؤدي النزوح إىل تهميش املجتمعات الرعوية سياسياً واقتصادياً وثقافياً )Dong وآخرون، 

2011(، مع ما لذلك من تأثريات عىل الرفاه والصمود بشكل عام.

توجيهات عامة بشأن اتخاذ القرارات
تشكل العالقات بني شتى الجهات الفاعلة عامالً رئيسياً يف أسلوب اتخاذ القرارات. ويتطلّب تيسري عملية اتخاذ القرارات 

تغيري  حتى  املركزي،  املستوى  عىل  واالفرتاضات،  املبادئ  مستوى  من  متعددة،  مستويات  عىل  التغيري  دعم  املناسبة 

القواعد والبارامرتات عىل املستوى املحيطي. وتشمل متطلبات تعزيز عمليات اتخاذ القرارات ما ييل:

تدريب امليرّسين عىل الُنُهج املوجهة للعمليات وإدراكهم ملختلف املعارف واملفاهيم؛	 

بناء املؤسسات عوضاً عن اإلنتاج ملرة واحدة يف خطط استخدام األرايض؛	 

إتاحة آفاق للحوار مناسبة وطويلة األجل؛	 

ضامن مشاركة جميع الجهات الفاعلة والسلطات ذات الصلة مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل؛	 

ضامن التمثيل الفعال للرعاة؛	 

بحقوق 	  واالعرتاف  التوجيهية،  الخطوط  يف  املحددة  االلتزامات  وخصوصاً  اإلنسان،  حقوق  بالتزامات  الوفاء 

الرعاة.

 )2007 ,Abarchi و Zakara( تقييم آثار سياسات الرعي يف النيجر

هناك يف النيجر عدد من القوانني التي تدعم حقوق الرعاة وتنقلهم. وتستند تلك السياسات إىل بعض املبادئ الشائعة 
عىل نحو ما ييل:

إقرار منطقة مخصصة بشكل أسايس للرعي؛	 

اإلقرار بالطابع الوظيفي املتعدد ملناطق املوارد املخصصة للحفاظ عىل التكامل بني املاشية/الزراعة؛	 

تأكيد مبدأ العزم عىل ضامن حيازة األرايض لغرض اإلنتاج الريفي؛	 

وجود نظام قانوين لعلم حركة السوائل )الهيدروليكا( الريفية، يراعي احتياجات الرعاة؛	 

منطقة 	  يف  الدويل(  )االنتجاع  وبفائدتها  التنقل  إىل  بالحاجة  اإلقليمية  شبه  املنطقة  إقرار  يف  النيجر  مساهمة 
الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومن شأن التأكيد عىل هذه املبادئ أن يضمن للرعاة اإلقرار بنشاطهم، ومنط حياتهم، وحقوقهم الخاصة عرب قسم هام 
من اإلقليم الوطني. وما زال العمل مستمراً يف هذا املضامر ويلزم توفري املوارد لتنفيذ هذه السياسات عىل أكمل وجه.
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لتحقيق  الوطنية  العمليات  التقني من  الدليل  التي يتضمنها هذا  الواردة يف األطر  األمثلة  العديد من  استفاد  وقد 

الالمركزية أو تفويض السلطة. ومن شأن تحقيق الالمركزية أو تفويض السلطة يف عملية اتخاذ القرارات أن يتيح فرصاً 

لتحسني التشاور مع الرعاة بخصوص حقوقهم يف األرايض، وتعزيز املشاركة وتحسني املساءلة. وقد تم ذكر ذلك كأحد 

العامل  أرجاء  مختلف  يف  األرايض  يف  الرعاة  حقوق  تعزيز  أنشطة  يف  حديثاً  املسجلة  النجاحات  يف  املشرتكة  العوامل 

)Herrera وDavies وManzano Baena، 2014(. وهذا الدليل التقني ال يتناول بإسهاب مناقشة تحقيق الالمركزية أو 

نقل السلطة بالنظر إىل تعقد هذا املوضوع واتساع نطاقه وبالنظر أيضاً إىل آثاره التي تتجاوز إىل حد بعيد نطاق حوكمة الحيازة.

الخطوات الرئيسية يف اتخاذ القرارات
تؤكد الخطوات الرئيسية يف عملية اتخاذ القرارات عىل توطيد العالقات من أجل زيادة فرصة القيام مبقايضات متفق 

عليها ومقبولة عىل نطاق واسع.

يف   1 تؤثر  التي  القرارات  اتخاذ  يف  الفاعلة  الجهات  ملختلف  مجدية  مشاركة  إلتاحة  واملساءلة  التمثيل  ضامن 

حقوقهم ورفاههم وسبل كسب عيشهم.

االتفاق عىل املبادئ اإلجرائية والخطوات ذات الصلة )مبا يف ذلك تسوية النزاعات وبناء الثقة( لغرض إيجاد   2

عملية مرشوعة وفرض حدود للسلطة، عرب االسرتشاد بالحقوق األساسية القامئة، ومن ضمنها حقوق اإلنسان.

والتضامن،   3 اآلخرين  مع  التعاطف  وتعزيز  القرارات  التخاذ  أساسية  معايري  لتوفري  عليها  متفق  مبادئ  إرساء 

واتباع القانون الدويل واملبادئ الدولية لحقوق اإلنسان.

والتضامن،   4 اآلخرين  مع  التعاطف  وبناء  املتبادل؛  الفهم  تعزيز  لغرض  والتوقعات:  املعارف  مختلف  تقاسم 

واحرتام املعارف املحلية والنظم العرفية؛ وضامن التعلّم كعنرص ابتكاري وإبداعي لحّل املشكالت )انظر مجال 

العمل 7(.

بناء الثقة وتسوية النزاعات، وإرساء عمليات لتجنب النزاعات )مجال العمل 6(.  5

التفاوض بشأن القرارات واملقايضات، لغرض ضامن قبول التسويات، ودراسة مدى تناسب النتائج مع املبادئ   6

املتفق عليها وتوضيح اآلثار املتوقعة.

توفري آليات التدقيق واملساءلة العامة لغرض ضامن الرشعية واملصداقية، مبا يف ذلك إيجاد فرص لالستجواب   7

ولفرض العقوبات االجتامعية.

تنقيح القرارات لضامن املالءمة، والرشعية، واملساءلة واملصداقية، واستبانة االعرتاضات، وعالقتها بااللتزامات   8

القامئة بالنسبة إىل الحقوق وآثارها عىل الرعاة.
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العنارص الرئيسية لتحسني اتخاذ قرارات بشأن الحلول املحددة لحيازة املراعي
إّن عمليات اتخاذ القرارات ليست عمليات خطيّة صارمة أو عمليات منطقية متاماً. ورغم االتفاق املتزايد بأن اتخاذ 

القرارات السليمة ال بد وأن يبنى عىل املعرفة، فإن اتخاذ القرارات هو يف الواقع عملية غاية يف التعقيد. وترتبط املعرفة 

بطبيعة املجتمعات، وأولوياتها، وآرائها العاملية وتأثريها النسبي وقوتها. وما يعترب معرفة  وثيقاً  واستخدامها ارتباطاً 

ذات مصداقية أو مرشوعة من طرف واحد كثرياً ما يلقى املعارضة من طرف آخر. وبالتايل، فإن املعرفة التي يُقر بها 

وتُدرج يف عملية اتخاذ القرارات هي بحد ذاتها مسألة قوة. والنظم الدميقراطية تحاول عادًة تقييد أثر التباينات يف 

واالنتخابات  الترشيعية،  الهيئة  طريق  عن  السياسية  والقنوات  القضاء،  خالل  من  القرارات  اتخاذ  عملية  عىل  القوة 

الدورية، والتدابري القانونية اإلجرائية ووضع قواعد محددة. وتشمل التدابري اإلجرائية املشاركة، والشفافية، واملساءلة 

اآلثار  تقليل  أجل  من  اإلنسان  حقوق  من  واسعة  طائفة  أيضاً  اعتُمدت  وقد  واملتسنرية.  واملسبقة  الحرة  واملوافقة 

السلبية عىل الفئات األقّل قّوة.

ومن غري املمكن فرض حلول إفرادية محددة للحيازة قابلة للتطبيق عىل الصعيد العاملي، بل وحتى عىل الصعيد 

الوطني. ويجب أن تنبثق الحلول عن السياق الوطني فضالً عن السياقات الرعوية اإليكولوجية والثقافية. وهناك يف 

الكثري من البلدان فئات عرقية رعوية متعددة ذات ثقافات متميزة تعيش يف بيئات إيكولوجية متميزة، وبالتايل، فهي 

القرارات  تستلزم وجود عملية مالمئة ميكن من خاللها تحديد الحّل األنسب محلياً. ومن شأن تعزيز عمليات اتخاذ 

وتوطيد العالقات بني شتى الجهات الفاعلة إتاحة الفرصة ملعالجة مسألة الحيازة املتداخلة واملتعددة الطبقات التي 

يتسم بها الرعي. ويرد يف ما ييل رشح للخطوات الرئيسية يف عملية اتخاذ القرارات يف مجال العمل هذا، ويُعالج معظمها 

يف أقسام أخرى من هذا الدليل التقني. ويشدد مجال العمل هذا أيضاً عىل النقاط الحيوية التالية التي ال تعالج يف موضع 

آخر:

االتفاق عىل القيم األساسية وتعيني الحدود؛. 1

التمثيل الفّعال؛. 2

املساءلة؛. 3

التخطيط عىل النطاق املناسب؛. 4

التخطيط للتنقل.. 5

االتفاق عىل القيم األساسية وتعيني الحدود  -1

قد يساعد وضع مقياس استناداً إىل القيم املشرتكة عىل فرز القرارات التي ال تفي باملعيار املرغوب. ووفقاً لهذا املفهوم، 

قد يساعد املقياس عىل كفالة إسهام عملية اتخاذ القرار يف تجسيد القيم واألولويات املتفق عليها. وتتمثل إحدى فوائد 

استخدام حقوق اإلنسان كمقياس يف أّن مثة التزاماً رسمياً واسعاً فعالً تجاه حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزام يف إطار 

الخطوط التوجيهية. وهذه املعايري ميكن تحديدها من خالل عمليات متثيلية وشاملة تتيح بناء توافق اآلراء عىل النطاق 

املناسب. وتلك القيم واملبادئ التي يُسرتشد بها يف عملية اتخاذ القرارات ميكن أن تستمد من القانون الدويل، أو من 

قانون حقوق اإلنسان، أو من املبادئ واألهداف املبينة يف الخطوط التوجيهية، وكذلك من احرتام الرعي واالعرتاف به.
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واستخدام الحقوق املستمدة من القانون الدويل ميكن أن يساعد املسؤولني الحكوميني عىل اتخاذ القرارات يف الرتكيز 

عىل كيفية تأثري قراراتهم يف حيازة املراعي، وسبل كسب العيش، والحق يف الغذاء، والرفاه واألمن الغذايئ. ومن بني 

النتائج اإليجابية للنهج املستند إىل الحقوق يف اتخاذ القرارات قدرته عىل تحويل االهتامم بعيداً عن املطالبات العريضة 

بشأن الرفاهية )عىل نحو ما يسّجل يف الناتج املحيل اإلجاميل( وتوجيهه نحو فهم أسلوب تأثري القرارات عىل جامعة 

محددة من الناس يف سياقات محددة. ويكتيس ذلك أهمية خاصة حيثام وجب القيام مبقايضات صعبة؛ عىل سبيل املثال، 

عند اتخاذ قرار باملحافظة عىل األرض كأرض للرعي أو تحويلها إىل أرض للزراعة ألغراض صناعية أو لحفظ الحياة الربية. 

والقرارات التي تبدو نتائجها إيجابية عىل املستوى الوطني ميكن أن تكون عواقبها مرضة عىل املستوى املحيل. وتقّر 

الخطوط التوجيهية بحقوق مختلفة )انظر املقدمة( مبا يف ذلك الحق يف الغذاء؛ ويُقرتح بأن تكون القرارات متسقة مع 

هذا الحق عىل أقّل تقدير.

الحق يف الغذاء

عّرف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )يشار إليه أدناه بالعهد الدويل( الحق يف الغذاء 
يف عام 1999. ويتم إعامل الحق يف الغذاء الكايف "عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع 
غريه من األشخاص، يف كافة األوقات، سبيل الحصول عىل الغذاء الكايف أو وسائل رشائه". وينطوي ذلك عىل "توافر 
األغذية كاّمً ونوعاً عىل نحو كاٍف لتلبية الحاجات التغذوية لألفراد، ودون احتوائها عىل مواد ضارة، وأن تكون مقبولة 
من الناحية الثقافية"، و "إمكانية الحصول عىل تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع التمتع بحقوق اإلنسان 
األخرى". ويشمل ذلك، يف سياق الرعي، حقوق الحيازة الالزمة لكفالة استدامة النظم اإلنتاجية، ويجوز أن يشمل 

االنتفاع مبمرات الرعي، واملراعي، والحق يف/القدرة عىل استبعاد اآلخرين.

الحق  هذا  احرتام  الدول  ويتيعن عىل  الغذاء.  يف  الحق  عن  املنبثق  االلتزام  من  أنواع  ثالثة  الدويل  العهد  ويتضمن 
وحاميته وإعامله. وذلك يعني أنّه ينبغي عىل الدول ما ييل:

عدم اعتامد تدابري ميكن أن تحول يف نهاية املطاف دون الحصول عىل الغذاء الكايف؛	 

اتخاذ التدابري الالزمة لضامن عدم حرمان أي فرد من حقه يف الحصول عىل الغذاء الكايف؛	 

القيام مسبقاً بأنشطة ترمي إىل تعزيز حصول الناس عىل املوارد وانتفاعهم بها، مبا يف ذلك الوسائل التي تكفل 	 
لهم كسب عيشهم وأمنهم الغذايئ.

التمثيل الفّعال  -2

هناك ثالثة أنواع من التمثيل هي: "التمثيل الوصفي"، و"التمثيل ألغراض الدعوة" و"التمثيل الحقيقي" للرعاة وملصالحهم 

يف اتخاذ القرارات. فعندما يتكلم الرعاة بأنفسهم، يكون التمثيل متثيالً وصفياً؛ وعندما يتكلم بشأنهم أشخاص آخرون 

أو مؤسسات تشاركهم تطلعاتهم، يكون التمثيل ألغراض الدعوة؛ وعندما يؤيدهم ممثلون سياسيون انتخبوا بحرية أو 

يعملون بالنيابة عنهم يف أوساط اتخاذ القرارات، يكون التمثيل حقيقياً.
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تكمييل

التمثيل الوصفي
أشخاص "منوذجيون" من بني الفئة التي 

يؤيدونها )كالرعاة املؤيدون للرعاة(

التمثيل ألغراض الدعوة )رمزي(
أشخاص غري منتخبني، أو أشخاص 

طامحون أو مؤسسات منارصة لوسط 
معنّي

التمثيل الحقيقي
أشخاص منتخبون يعملون ألجل هيئة 
معينة أو يستجيبون لها أو مسؤولون 

أمامها

منظمة من منظامت املجتمع 
املدين، منظامت غري حكومية، 

السلطات العرفية األقوى

رؤساء البلديات،
 الربملانيون،
 املرّشعون

أفراد نافذون
رضوري لكل الفئات التي 

شهدت تهميشاً تاريخياً

الربوز الواضح لهذه الجهات 
يجعلها جهات ممتازة 

ألغراض الدعوة

قوى ترشيعية تجعلهم 
أشخاصاً أساسيني لكفالة 
التوزيع املنصف للموارد

الشكل 7:

 أشكال التمثيل يف 

عملية اتخاذ القرارات

يواجه الرعاة عدداً من التحديات أمام متثيلهم الفعال. ويدير الرعاة مساحات واسعة من األرايض ويتشاركون يف 

املوارد عرب مساحات واسعة من املناظر الطبيعية ومجموعات كبرية من السكان، مام يوِجد عقبات أمام انخراطهم يف 

منتديات محددة للتمثيل السيايس. ويشكل التنقل عامالً آخر يف ذلك، حيث تتغيّب أقسام من مجتمعات الرعاة، تتألف 

أحياناً من أرس معيشية برمتها، بسبب النزوح الفصيل خالل انعقاد مشاورات رئيسية يف منطقة معيّنة. يضاف إىل ذلك 

أّن الرعاة يف بعض البلدان ال يندمجون اندماجاً كلياً يف املجتمعات الوطنية وقد يكون متثيلهم الحقيقي من قبل القادة 

املنتخبني )كالربملانيني وأعضاء املجالس( متثيالً ضعيفاً.  

وميثل النهج التشاريك )وهو نوع من أنواع التمثيل الوصفي( نهجاً شائع االستخدام لدى املنظامت غري الحكومية، 

تنظر  الُنهج جوانب قصورها، ألنها  ولهذه  التمثيل.  أشكال  باعتباره شكالً من  الحكومات  وأحيانا،  التنموي،  والقطاع 

للتمثيل عادة عىل مستوى القرى وال تتالءم دامئاً مع مستوى التمثيل الالزم يف األرايض الرعوية. وغالباً ما تكون النتائج 

ذاتية االعتامد، عوضاً عن كونها جامعية االعتامد، ويتم تحديد الجهات الفاعلة لتمثيل الرعاة يف عمليات اتخاذ القرارات 

النزاع  والتي ميكن أن تفيض يف أحسن األحوال إىل قرارات غري مناسبة، ويف أسوأ األحوال ميكن أن تؤدي إىل تفاقم 

وانتزاع املوارد والتهميش. ولهذه األسباب تكتيس مسألة متثيل الرعاة أهمية بالغة. وللرعاة بالطبع نظم متثيلهم الخاصة 

التي تستند إىل حوار واسع النطاق ومالئم بدرجة كبرية ملستوى استخدام املوارد والعالقات التي يديرونها. ومن أفضل 

األمثلة عىل ذلك مثال النقيع امللحي يف النيجر، حيث يتجمع سنوياً آالف الرعاة من شعوب الطوارق والودايب لالستفادة 

من السبخات امللحية، مام يوجد فرصة إلقامة حوار واسع النطاق.
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ولجميع أشكال التمثيل الثالثة هذه القدرة عىل تحسني االهتامم بقضايا الرعي وتعزيز صوت الرعاة يف حوكمة حيازة 

املراعي والنظم اإليكولوجية، ولكن ال بد من فهم الفرص التي يتيحها كل شكل منها وحدوده. والتمثيل الفعال ال ميكن 

أن يتحقق سوى بوجود املساءلة الحقيقية.

دور الربملانيني كممثلني للرعاة يف إثيوبيا

أنشأت عدة بلدان أفريقية، منها إثيوبيا، لجاناً من ممثيل الرعاة املنتخبني الذين يتمثل دورهم يف نقل شواغل الرعاة 
يف إطار السلطة الترشيعية الحكومية. ومن األمثلة عىل هذه اللجان لجنة الرعاة الربملانية اإلثيوبية التي تضطلع بدور 
متثييل يف املجتمع األوسع والتي يكرث استدعاؤها من قبل املجتمع املدين لغرض متثيل الرعاة. ورغم طرح بعض التساؤالت 
حول طبيعة التمثيل والحقيقة أّن بعض األشخاص من غري الرعاة يدلون أيضاً بأصواتهم يف انتخابات الهيئات الربملانية، 

فقد أحرزت هذه اللجنة نجاحات ملحوظة، منها:

إنشاء عدة إدارات حكومية تتوىل املعالجة العلنية لقضايا الرعاة؛	 

 	.)2004 ،Mussa( التوعية بقضايا الرعي يف الربملان وعىل شتى مستويات الحكومة

املساءلة  -3

اتخاذ  عن  املسؤولني  مساءلة  عىل  املشاركني  قدرة  مع  سوى  تتحقق  لن  والتمثيلية  التشاركية  العمليات  فعالية  إّن 

القرارات. وستكون العمليات التشاركية والتمثيلية عمليات مجدية وفعالة حينام يتمكن املشاركون من معرفة مدى 

مراعاة املسؤولني عن اتخاذ القرارات ملدخالت املشاركني. ويقر بذلك العديد من نظم القانون اإلداري باعتباره "الحق 

يف إسامع الرأي". وهو يشمل  التزاماً من جانب املسؤولني عن اتخاذ القرارات مبراعاة رأي املشاركني أو وجهات نظرهم، 

وبيان أسباب أي قرارات تتخذ ورشح كيفية مراعاة آراء املشاركني يف ذلك. ومثة أهمية لكفالة تقاسم هذه املعلومات 

الفوري مع ممثيل الرعاة. 

ومن شأن توضيح أدوار مختلف الجهات الفاعلة ومسؤولياتها يف العملية مع ضامن فهمها فهامً جيداً أن ييرس للرعاة 

مساءلة الحكومة وغريها من املسؤولني عن اتخاذ القرارات. ويجب أن يستكمل ذلك مبعلومات بشأن تلك العمليات 

)أي من املشارك وكيف( وعن عملية اتخاذ القرارات )أي هل كانت هناك أية قيود أو عقبات؛ وما هي املعلومات التي 

متت مراعاتها أو نُظر فيها؟( مع بيان القرار املتخذ. وإذا ما شعر أصحاب املصلحة بأن العمليات افتقرت للمساءلة، يجب 

أن تتاح لهم فرصة االنتصاف. وميكن تحديد أربعة جوانب للمساءلة كام يوضحه الشكل 8.
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الشكل 8:

العنارص الرئيسية 

للمساءلة

تعني  ال  )املشاركة  جامعياً  به  املأذون  التمثيل  عىل  تؤكد  دميقراطية  مامرسة  املعتمدة  املساءلة  عمليات  وتشمل 

التمثيل بالرضورة(. ومن آليات املساءلة املمكنة األخرى آليات املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية، التي تركز عىل 

املفاهيم، والتحقق من القرارات وآليات الحراسة. وقد تشمل آليات املساءلة أيضاً اللجوء إىل العدالة من خالل املحاكم 

وغريها من هيئات التحكيم، واملساءلة أمام املقرتعني أو دافعي الرضائب، والرصد املستقل أو الرصد الذي يقوم به 

طرف ثالث، واملناقشة العمومية والتبليغ من أعىل إىل أسفل. وتعتمد هذه اآلليات عىل حرية الكالم، ومعرفة املواطنني 

لحقوقهم ودرايتهم بقوى والتزامات ممثليهم، والشفافية، واإلفصاح وكفاية املوارد )كالوقت واألموال واملعلومات(. 

أّن وجود  ثبت  الرعوية؛ حيث  للمجتمعات  أساسياً  عنرصاً  الغالب  يف  وثقافياً  محلياً  املالمئة  املساءلة  تحديد  ويشكل 

منظامت خاصة بها يشكل وسيلة ناجحة ملساءلة املمثلني واملسؤولني عن اتخاذ القرارات.

التخطيط الستخدام األرايض واملوارد عىل النطاق املناسب  -4

يف العديد من البلدان ال يجري استخدام املوارد رسمياً عىل املستوى الوطني، ولكن مبادرات التخطيط املحلية تحدث 

بالفعل، من خالل املبادرات القامئة عىل املشاريع فضالً عن عمليات اتخاذ القرارات الالمركزية. وقد ال يكون تخطيط 

املشاريع النموذجي الذي يركز عىل موارد القرية فّعاالً يف السياق الرعوي، حيث يجوز أن تنترش املوارد يف مساحات 

شاسعة، وتتوزع عىل العديد من املستفيدين ويف مواقع إدارية متعددة )Kitchell و Turner و McPeak, 2014(. ويف 

غياب التخطيط الستخدام األرايض، قد يتّم استثناء الرعاة من املشاورات ألسباب عديدة جرت مناقشتها سابقاً. ويتطلّب 

وضع خطط مناسبة إلدارة األرايض واملوارد الرعوية عىل نطاق مناسب تغيري أساليب التخطيط القامئة واتخاذ ترتيبات 

الدعم املؤسيس، مبا يف ذلك التعاون عرب الحدود املحلية وكذلك الحدود الدولية أحياناً.

الشفافيةالرشعية

االنتصافاإلفصاح

التمثيل

الحصول عىل املعلومات

توضيح األدوار واملسؤوليات

تيرّس الحصول عىل الوساطة
)الوقت واملكان والتمويل واملعرفة(

أمني املظامل

التمثيل

االتفاق بشأن القيم املشرتكة
)من خالل الربوتوكوالت مثالً(

املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

عملية متفق بشأنها

معلومات يسهل توفريها

نرش املعلومات ونقلها إىل الجمهور
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والتشاور رضوري عىل املستوى املناسب لغرض التفاوض بشأن املقايضات وللحفاظ عىل املرونة يف استخدام املوارد 

وإدارتها فضالً عن الحفاظ عىل أمن الحيازة، وخصوصاً الحصول عليها واستخدامها. وقد يستلزم ذلك التوصل إىل اتفاق 

بشأن األهداف الوطنية مع كفالة عدم انتهاك حقوق األفراد واملجتمعات دون موافقة حرة مسبقة مستنرية. ويجوز أن 

األولويات  تحدد  التي  األطر  عىل  واالتفاق  توفرهام،  ومدى  الطبيعية  واملوارد  األرض  نوعية  تقييم  أيضاً  يشمل 

واالسرتاتيجيات التي تسرتشد بها األنشطة واألعامل الخاصة باألرايض عىل مستوى الواليات واألقاليم واملناطق واملستوى 

املحيل والتي تؤثر عىل استخدام األرايض وإدارتها.

وينبغي لتخطيط استخدام األرايض عىل املستوى الوطني أن يوفر للوكاالت الحكومية الوسائل املالمئة لتحقيق التوازن 

بني الطلبات املتنافسة عىل األرايض ملختلف القطاعات االقتصادية )مثل اإلنتاج الغذايئ أو محاصيل التصدير أو السياحة 

أو حفظ الحياة الربية أو اإلسكان أو الخدمات العمومية أو الطرقات أو الصناعات(. وتتباين هذه الوسائل من مكان إىل 

آخر. وهي تستلزم التنسيق بني الهيئات القطاعية املشاركة يف استخدام األرايض واتخاذ قرارات تعاونية بشأن الترشيعات 

الخطوات  ييل  ما  وترد يف  القامئة.  والقوانني  السياسات  تراعي  أن  التخطيط  عمليات  ويتعنّي عىل  الرضيبية.  والتدابري 

املوىص بها:

البنية 	  عىل  املنطبقة  الحقوق  ذلك  مبا يف  املتداخلة ضمنها،  والحقوق  الحيازات  مكامن  لشبكة  رسم خريطة 

األساسية الرعوية )املمرات، الرعي، منابع املياه(، مع مراعاة املوارد العابرة للحدود.

رشح وتعليل النظم العرفية والترشيعية التي تحكم الرعي، مبا يف ذلك القوانني، واللوائح والقواعد باإلضافة إىل 	 

العالقات املعقدة التي تحكم الرعي وضامن مراعاتها يف الخطة عىل النحو املناسب.

شمول الرعي باعتباره نظاماً مرشوعاً وفعاالً الستخدام األرايض يساهم يف االقتصادات الوطنية واملحلية. وميكن 	 

أوجه  أنسب  تحديد  لغرض  األرايض  استخدام  نظم  من  ولغريه  للرعي  التكاليفية  للمردودية  تحليل  إجراء 

استخدام األرايض، مع مراعاة القيم املبارشة وغري املبارشة ملختلف االستخدامات.

ضامن دعم الخطط لجوانب الرعي الخاصة. ففي ما يتعلق بالتنقل، عىل سبيل املثال، ميكن أن يشمل ذلك وضع 	 

املياه  منابع  إىل  للوصول  خرائط  ورسم  األخرى(  الرعوية  األساسية  والهياكل  املاشية  )تتبع  للتنقل  مؤرشات 

والرعي عىل امتداد ممرات املاشية.

ومثة أهمية حاسمة التخاذ خطوات إضافية لضامن عدم حدوث آثار سلبية للخطط بالنسبة إىل الرعي. ومن شأن 

وجود الضامنات والتدابري املناسبة أن يكفل عدم تأثري االستخدامات املتداخلة يف املستقبل عىل البنية الجغرافية وعىل 

ديناميات دعم الرعي أو حقوق الرعاة يف الغذاء واملياه، أو أن تزيد بخالف ذلك من استضعافهم. وميكن تحقيق ذلك 

عرب وضع قيود تخطيطية يف القانون العام لصالح املجتمعات الرعوية. ويساعد استخدام سيناريوهات تخطيطية تشتمل 

عىل عوامل اجتامعية واقتصادية وبيئية يف تقييم اآلثار املحتملة عىل الرعي. ومام يساعد عىل تحقيق مقايضات أيضاً 

بناء سيناريوهات محددة للمستقبل غري ضارة بالرعاة واختبارها مقابل غريها من سيناريوهات استخدام األرايض.
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ورمبا لزم التخطيط عىل مستويات متعددة ملعالجة قضايا الرعي معالجة مالمئة، مبا يشمل:

املحلية حول 	  النزاعات  القرى واملناطق، لتسوية  التفاوض والتخطيط عىل املستويات املحلية، وعىل مستوى 

استخدام األرايض وقضايا الحيازة )مبا يف ذلك املمرات(؛

التخطيط عىل املستوى الوطني األعىل ودعم السلطات الحكومية املناسبة للتوصل إىل اتفاق بشأن األسلوب 	 

مبمرات  يتعلق  ما  يف  التنسيق  ولضامن  األرايض  استخدامات  مختلف  بني  البلد  موارد  لتقاسم  فعالية  األكرث 

االنتجاع عرب واليات متعددة؛

التحقق من 	  املستويات، مع ضامن  كافة  عىل  املساءلة  وتدابري  املشاركة(  )مبا يف ذلك  للرعاة  املالئم  التمثيل 

الخطط النهائية واالتفاق مع ممثيل الرعاة؛

املعايري 	  مقابل  ومنتظامً  مستمراً  رصداً  الخطط  تنفيذ  رصد  لغرض  املصلحة  أصحاب  املتعدد  الشامل  الرصد 

االجتامعية والتنموية والبيئية. 

التخطيط للتنقل  -5

إّن دعم تنقل الرعاة وتكيّفه أو تطوره يستلزم فهم األساس املنطقي لالنتجاع )انظر القسم األول(. ويشمل ذلك عوامل 

عديدة للدفع والسحب، مبا يف ذلك الحصول بصورة موسمية عىل موارد عالية القيمة، والطلب املوسمي عىل األسواق 

والخدمات، والحاجة الدورية لتجنب نواقل األمراض أو غريها من املخاطر. ويلزم أيضاً فهم املخاطر التي تهدد التنقل، 

وطبيعة الحيازة ومداها يف ما يخص ممرات ومسالك الوصول، وفهم التنقل بني مختلف الجهات الفاعلة ومنظورات 

حقوق حيازة املراعي يف ما يتعلق بالتنقل )مثل الحقوق الفصلية وحقوق الوصول(. ومن املهم أيضاً فهم القيمة املدركة 

القامئة للمحافظة عىل التنقل. ويشمل ذلك يف بعض السياقات دور املمرات املحددة أو غريها من املسالك الثابتة يف إدارة 

النزاعات بني املزارعني املقيمني والرعاة املتنقلني.

ويقتيض التخطيط للتنقل بذل جهود لحامية حق االستخدام يف مناطق املوارد املتميزة جغرافياً، كمراعي الفصول 

مواسم  واحتياطيات  والوديانية،  الجبلية  واملراعي  واملمطرة،  الجافة 

الجفاف، ومنابع املياه الطبيعية واالصطناعية. وهو يشمل أيضاً حامية 

حقوق استخدام املوارد الخاصة كأشجار معيّنة، واملنخفضات امللحيّة، 

وغريها. وقد يعاق التنقل عند عدم القدرة عىل الوصول إىل واحد أو 

أكرث من املوارد الرئيسية أو عند انقطاع طرق الوصول إليها. كام أُعيق 

نتيجة تخّوف الرعاة من فقدان أراضيهم بعد إخالئها.  التنقل أحياناً 

بالبيئة  أرضاراً  الرعاة  إلحاق  إىل  الحاالت  بعض  يف  ذلك  أدى  وقد 

إقامتهم  لبيان  املثال، بقطع األشجار يف محاولة  كقيامهم، عىل سبيل 

وبالتايل حقوقهم.

ويتبع معظم الرعاة مسالك واضحة محددة لحركة املاشية، وهي 

لتمكني  واملياه(  )العلف  للموارد  اسرتاتيجية  مواقع  عىل  تعتمد 

القطعان من االنتقال. وقد تكون هذه املوارد صغرية ويتم استخدامها 

مينع  غيابها  ولكن  السنة،  يف  أيام  لبضعة  رمبا  جداً،  عابرة  بصورة 

الوصول إىل مساحات واسعة من أرايض الرعي. ومثة عوامل عديدة 

متكني التنقل عن طريق التنمية املائية االسرتاتيجية يف كينيا

البوران يف مقاطعة ايسيولو يف شامل كينيا قواعد معقدة  يتبع رعاة 
لتنظيم استخدام األرايض واملوارد املائية. ولكن تدخالت الطوارئ التي 
متت منذ عهد قريب أدت إىل تجهيز عدد كبري من منابع املياه دون 
استشارة هؤالء الرعاة، مام تسبب يف تدهور حالة املراعي وحدوث 
عند  وخصوصاً  املحلية،  املجتمعات  شتى  بني  أحياناً  عنيفة  نزاعات 
املجتمعات  مع  أُجريت  التي  املشاورات  وأفضت  الجفاف.  حدوث 
خزانات  بضعة  بتجهيز  قرار  اتخاذ  إىل  املائية  التنمية  بشأن  املحلية 
املياه،  يف  قليلة  زيادة  سوى  توفر  مل  اسرتاتيجية،  مواضع  يف  جوفية 
املاشية.  تنقالت  تعطّل  كانت  التي  املرافق  من  عدد  تشغيل  ووقف 
أثناء موسم  املراعي  البقاء يف  قادرة عىل  اآلن  املجتمعات  وأصبحت 
األمطار ملدة شهر أو شهرين أطول من مدة بقائهم يف السابق، وبالتايل، 
تلك  من  مالئم  بشكل  االستفادة  عىل  قادرين  الرعاة  هؤالء  أصبح 
.)2014 ,Roba( املراعي مع عدم إعاقة األمناط الشاملة لتنقل املاشية
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تتوقف عليها رضورة وجود حامية رسمية لهذه املسالك أو عدم وجودها مبقتىض القانون ومدى نطاق تلك الحامية. 

 :)2014 ,McPeak و Turner و Kitchell( وتشمل هذه العوامل ما ييل

مدى استمرار تطبيق الحوكمة العرفية، مبا يف ذلك تنظيم الرعي وتكيّفه مع نظم عرفية أخرى؛	 

مدى وجود عالقات اجتامعية طيبة بني مجموعات املستفيدين يف منطقة أو قسم من ممر ما، مبا يف ذلك درجة 	 

اإلقرار االجتامعي للتنقل واستخدام املمرات، ومستوى التنافس عىل أقسام املمرات وما إذا أُدخل ذلك املمر يف 

االعتبار عند توزيع األرايض أو يف خطط استخدامها؛

وجود فهم مشرتك للحيازة يف املمرات مبا يف ذلك فهم الغرض منها وكيفية ارتباط ممرات املاشية مبتطلبات 	 

العلف واملياه وحقوق االستفادة منها؛

الداخلية )مدى اعتبار املمرات وقبولها 	  مستوى الضغط عىل استخدام األرايض وأنواعه، مبا يف ذلك الضغوط 

والحفظ  الزراعة،  تفرضها  التي  الخارجية  والضغوط  املحلية(  اإلنتاجية  النظم  معامل  من  العهد  قديم  كمعلم 

وتوسع الصناعات االستخراجية أو االنتهاكات؛ 

العالقة بني الحيازة يف مناطق املمرات واإلقامة، مبا يف ذلك أسلوب تحديد العقوبات املفروضة نتيجة إلحاق 	 

القروية  املياه يف اآلبار  الغابات وإمدادات  الرعي يف  رضر باملحاصيل وبني تنظيم املوارد ذات الصلة )أشجار 

واآلبار األنبوبية(؛

واملحافظة عىل عالقات 	  النزاعات  تجنب  امتدادها، كدورها يف  الكائنة عىل  للمجتمعات  املمرات  قيمة هذه 

اجتامعية طيبة.

وحيث تسود مستويات مرتفعة من التامسك االجتامعي واأللفة والعالقات الطيبة وقلة من املخاطر الخارجية، قد ال 

تكون الحامية القانونية الرسمية رضورية. ولكن، حيث توجد اتجاهات التغري املتوسع يف استخدام األرايض، وتدخالت 

حوكمة  يف  أقوى  نهج  اتباع  يلزم  ذلك،  إىل  وما  االستخراجية،  والصناعات  األساسية،  الهياكل  وبناء  الخارجية،  الحفظ 

املمرات وإدارتها. بيد أن مسالك الهجرة ليست ثابتة دامئاً والنهج األفضل لرسم خرائط املمرات هو أن يتم يف إطار 

عملية التفاوض بشأن تخطيط استخدام األرايض عوضاً عن كونه الغاية املرجوة بحد ذاته. ووضع خرائط مسالك الهجرة 

قد يشكل خطوة جيدة يف متكني التنسيق بني املؤسسات املتنافسة.

دعم التنقل واألمن الغذايئ يف حوض بحرية تشاد

املفتوح إىل مجمعات  الرعاة، وكفلت وصولهم  تنقل  املركزية يف منطقة حوض بحرية تشاد  الحكومات  دعمت 
املوارد املشرتكة. ويعتمد التنقل املوسمي عىل التقلبات يف هطول األمطار. فبعد انحسار املياه يف سهل لوغون 
الفييض، ينتقل الرعاة من الكامريون والنيجر ونيجرييا بأكرث من 000 200 رأس للامشية نحو ذلك السهل. وتكفل 

القوانني الراهنة ما ييل:

دعم الوصول املفتوح إىل مجمعات املوارد املشرتكة؛	 

السامح للرعاة بالتنقل بني مناطق الرعي املوسمي يف حوض بحرية تشاد.	 

وهذا النظام يقر بالنظم العرفية للرعاة التي تستند إىل روح جامعية تتيح الوصول املفتوح أمام جميع الرعاة، 
الذين مهام كانت طبقتهم أو عرقهم أو جنسيتهم، يتمتعون بحرية الوصول إىل نظم امللكية املشرتكة. وبفضل 
وجود هذه املحميات غري الصالحة للرعي التي تنشأ نتيجة للفيضانات املوسمية يف مراعي األرايض الرطبة، فقد 

أمكن تجنب حدوث "مأساة عمومية" )Moritz وآخرون، 2014(.
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ضامن املشاركة الشاملة والعادلة والشفافة يف املشاورات  مجال العمل 2: 

واملفاوضات

الهدف: يتوخى مجال العمل هذا كفالة املشاركة الشاملة يف سياق الرعاة، حيث ميكن أن ينترش أصحاب املصلحة انتشاراً 

اتخاذ  عملية  عىل  التأثري  لهم  يتيح  أن  الرعاة  مشاركة  تعزيز  شأن  ومن  التقليدي.  باملعنى  متثيلهم  ويضعف  واسعاً 

القرارات املتعلقة بأراضيهم وأن ميّكنهم من البّت يف املشاكل عرب التوصل إىل حلول مرشوعة متكيّفة ومرنة. وستساعد 

املشاركة أيضاً عىل تعزيز فعالية اتخاذ القرارات العامة وقبولها وستساهم يف متكني الرعاة جميعاً. ومن شأن املشاركة 

أن تساعد الرعاة أيضاً عىل االضطالع مبسؤولية أكرب عن أراضيهم واملوارد الطبيعية األخرى.

ملاذا تعترب املشاركة مهمة؟

املشاركة هي أكرث من مجرد ضامنة أو حق لرفض التنمية، عىل نحو ما تنص عليه املشاركة الحرة املسبقة واملستنرية. 

البيولوجي واتفاقية  التنوع  )اتفاقية  الدويل  القانون  التمثيل( هو حّق مثبت يف  والحّق يف املشاركة )كعنرص فعال يف 

آرهوس(، وقانون حقوق اإلنسان )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( وااللتزامات السهلة يف إعالن األمم 

املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويف الخطوط التوجيهية. واملشاركة مهمة أيضاً لتكوين رؤية مشرتكة وليك يشعر 

الرعاة بامتالكهم للعمليات والقرارات. وال تساعد املشاركة عىل التوصل إىل قرارات أفضل فحسب بل وتساعد أيضاً عىل 

ضامن زيادة احتامل تنفيذ تلك القرارات وإنفاذها من ِقبل جميع الجهات الفاعلة.

واملشاركة املتّسعة هي أيضاً اعرتاف بدور الرعاة كمسؤولني عن رعاية مواردهم الطبيعية ومسؤوليتهم عن حوكمة 

تلك املوارد وإدارتها بصورة فعالة. وقد يشمل ذلك املسؤولية عن إعادة إنشاء نظم الحوكمة وحاميتها وكفالة التقاسم 

العادل واملنصف لفوائد األرايض الرعوية يف إطار املجتمع املحيل املعني.

ويف سياق الخطوط التوجيهية وضامن اإلدارة املسؤولة لألرايض الرعوية، فإن الغرض املتوخى من التمثيل واملشاركة 

هو معالجة االختالالت الواسعة يف موازين القوة حيث تغيب أصوات الرعاة وشواغلهم عن الرؤية إىل حد بعيد، وبناء 

عالقات اجتامعية ومؤسسية داعمة من شأنها تحسني فرص الرعاة املعيشية ورفاههم وتقليل النزاعات إىل أدىن حّد. 

وتعزز املشاركة رشعية املسارات التنموية وتساعد عىل ضامن معالجة مشاكل الرعاة املحددة، وكفالة احرتام حقوق 

اإلنسان، وضامن العدل ال يف العمليات فحسب بل ويف النتائج التي ال تقلّص الحق يف الغذاء واملياه والتعليم وما إىل 

ذلك. 
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عنارص ضامن املشاركة الكاملة واملجدية والفعالة

ينبغي أن تكون النُهج التشاركية الفعالة كاملة ومجدية وفعالة وأن يكون باإلمكان استخدام هذه العنارص املحورية 

الثالثة لتقييم فعالية املشاركة )انظر الشكل 9(. وأشكال املشاركة املالمئة وإدراجها يف اللوائح تتباين من سياق آلخر. 

واملشاركة هي عملية مستمرة وليست حدثاً منفرداً، وينبغي أن تبدأ بقدر املستطاع منذ باكورة أي جهد يرمي لتعزيز 

إدارة الحيازة. ومثة منهجيات واسرتاتيجيات متنوعة ميكن استخدامها لدعم املشاركة املجدية والفعالة مبا يف ذلك التعلّم 

االجتامعي، وتقنيات إعداد الخرائط وتعزيز املنظامت الرعوية. وميكن أن تستفيد املشاركة من بناء مؤسسات وقدرات 

إضافية، مبا يف ذلك العمل عرب حدود واضحة، وهو ما ميكن اعتباره نواتج حاسمة. ويف ما ييل الخطوات الرئيسية التي 

ينبغي معالجتها لدى إعداد اسرتاتيجية املشاركة:

اإلجراءات التمهيدية؛. 1

تحديد اإلطار؛. 2

التحليل التشاريك للوضع القائم؛. 3

عملية التداول؛. 4

التعلّم من العملية وتحسني االلتزام باملشاركة )تقييم(.. 5

جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة	 املشاركة الكاملة
عدم التمييز: املساواة واإلنصاف	 
االهتامم الكامل باألصوات املهّمشة )مبا يف ذلك القضايا الجنسانية والعمر(	 
الثقافة مثل تنقالت الرعاة ومواعيدها	 
مكان آمن إلبداء الرأي	 

غرض وهدف معروفان ومعلنان	 املشاركة املجدية
التوجيهية 	  الخطوط  املدرجة يف  تلك  يشمل  مبا  املبادئ،  وعادلة:  عملية مرشوعة 

وحقوق اإلنسان
صوت ومتثيل مرشوع ومسؤول	 
املساءلة	 

التأثري عىل القرارات	 
االهتامم الكامل مبساهامت املشاركني	 
املساءلة أمام املشاركني	 
الحصول عىل املعلومات	 
الوقت والثقة والشفافية	 

 املشاركة الفعلية

الشكل 9:

العنارص الرئيسية 

للمشاركة الكاملة 

واملجدية 

والفعالة
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اإلجراءات التمهيدية  -1

تحديد أهداف واضحة

ينبغي مشاركة جميع أصحاب الحقوق واملصلحة الرئيسيني يف تحديد األهداف. وينبغي أن تكون تلك األهداف محددة 

وقابلة للتحقيق يف إطار مدة زمنية محددة. ويلزم استبانة جميع األهداف وبيانها بصورة دقيقة وخالية من التعابري 

املبهمة. 

تحديد املشاركني واألسلوب

الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  بشمول  مرهون  املشاركة  نجاح  إّن 

تّضم  أن  ويجوز  واألغراض  باألهداف  تسرتشد  أن  ينبغي  والتي 

ممثلني عن شتى الفئات الرعوية، والهيئات اإلدارية، والقطاعات 

الزراعية، والجهات الفاعلة املعنية بأنشطة الحفظ. ويشمل ذلك 

والفئات  النساء  مشاركة  وضامن  والالمساواة،  التمييز  معالجة 

تكييف  أيضاً  ذلك  يعني  قد  الرعاة،  حالة  ويف  األخرى.  املهمشة 

خاصة،  وبصفة  الواقعية،  الرعاة  لظروف  القرارات  اتخاذ  عملية 

دقيق لضامن حدوث  بتخطيط  القيام  ويلزم  املوسمية.  مواقعهم 

عمليات اتخاذ القرارات واملشاورات العمومية خالل األوقات التي 

تتسنى فيها مشاركة الرعاة، أو حينام تتخذ االحتياطات ملشاركة 

الرعاة املتواجدين مؤقتاً.

ولقد تغريت األفكار بشأن ما يشكل "اإلدالء بالرأي" بشكل كبري 

يف العقدين املاضيني. ومثة إقرار اآلن بأن الحضور وحده ال يفي 

مبعيار املشاركة املجدية. والحظ منشور حديث العهد أّن "ما كان 

أي صوت  وتشجيع  استبانة  هو  سنوات  قبل عرش  التحدي  ميثله 

بشأن الرعي، ولكن، وبعد أن شغل املكان، يلزم الرتكيز اآلن عىل 

الرشعية الحقيقية لذلك الصوت" )de Jode، 2014(. ونظراً لتاريخ 

التهميش السيايس، فإن الرعاة يواجهون مع ذلك تحديات خاصة 

عىل صعيد التمثيل الفعال. وغالباً ما تعتمد املشاركة عىل الحضور 

املبارش لطائفة واسعة من الرعاة يف عملية اتخاذ القرارات أو عىل 

تحديد األفراد أو املؤسسات الذين يعتقد بأنهم يشاركون الرعاة 

يف تطلعاتهم أو ممن هم قادرين عىل الدعوة بالنيابة عنهم.

 )2008 ،Flintan( املرأة الراعية كمساعدة قانونية

ملعالجة إضفاء الصفة الرسمية عىل حيازة األرايض وتحويلها إىل القطاع 
النساء  بتدريب  كينيا ومايل  اضطلعت منظامت غري حكومية يف  الخاص، 
النساء  إطالع  يف  دورهن  يتمثل  قانونيات  كمساعدات  العمل  عىل 
ويرّست  األرايض.  حيازة  يف  وأدوارهن  حقوقهن  عىل  للرعي  املامرسات 
القانونيات تشكيل رابطات مجتمعية ملاليك األرايض ودعمن  املساعدات 
الرعاة يف االحتكام لدى القضاء يف قضايا حقوق األرايض. ويجوز أيضاً أن 
يف  حقهم  عن  الرعاة  عن  بالنيابة  الدفاع  يف  بدور  النساء  هؤالء  تضطلع 

األرايض بواسطة الحوار مع الحكومة.

ويف مايل، تعمل منظمة "Sahel ECO" غري الحكومية عىل تدريب النساء 
يف  إعالمية  جلسات  إلجراء  قانونيني  كمساعدين  العمل  عىل  والرجال 
مجتمعاتهم تتناول مواضيع مثل منع النزاعات وتسويتها، حيازة األرايض، 
أيضاً  ووفروا  العام.  املدين  والتعليم  القرية  رئيس  ومسؤوليات  أدوار 
معلومات عن الترشيعات الزراعية والرعوية الناشئة وغريها من املواضيع.

وتدعم منظمة حقوق شعوب املاساي يف كينيا، وهي منظمة رعاة مينيويتو 
قضاياهم.  إىل  بالنسبة  القضاء  إىل  االحتكام  يف  الرعاة  املتكاملة،  للتنمية 
وقامت املنظمة بالتوعية بشأن حق املرأة يف األرض، ودربت مساعدات 
قانونيات من مجتمع املاساي. وتيرس هؤالء املساعدات القانونيات تشكيل 
الحقوق،  مبسائل  بالتوعية  ويضطلعن  األرايض،  ملاليك  مجتمعية  رابطات 
ويشاركن يف جامعات التأثري لدى الحكومة يف ما يتعلق بالتصدي لتحديات 
املجتمعات املحلية، والدفاع من أجل إقامة العدل يف سياق قضايا حقوق 
اإلنسان، وملكية املوارد الطبيعية وإدارتها. وأنشأت املساعدات القانونيات 
املعلومات عن طائفة من  لتوفري  مرجعياً  املحيل مركزاً  املجتمع  يف  أيضاً 

املسائل املتعلقة باألرايض والبيئة والسكان األصليني.
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احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية 10

توخياً لالحرتام الكامل لحقوق اإلنسان للشعوب الرعوية، يجب عىل الحكومات واملنظامت الدولية تجنب القرارات التي 

تؤثر عىل أرايض الرعاة من دون موافقتهم  الحرة واملسبقة واملستنرية. وهذه املوافقة تحرتم حق املجتمع املحيل يف 

قبول أو رفض املشاريع املقرتحة التي يحتمل أن تؤثر عىل األرايض التي ميلكها عرفياً، أو يشغلها أو يستخدمها. و الحرة 

واملسبقة واملستنرية تنطوي عىل مفاوضات غري قرسية قامئة عىل الدراية بني املستثمرين، والرشكات أو الحكومات، 

أو  الزراعية  املؤسسات  توسيع  أو  تأسيس  أو  إنشاء  قبل  وذلك  األصلية،  الرعاة  وشعوب  الحكومية  غري  واملنظامت 

الصناعات أو مبادرات الحفظ أو السياحة عىل أراضيهم العرفية. ويعني هذا املبدأ أنّه يتعني عىل الراغبني يف استخدام 

األرايض العائدة عرفياً للمجتمعات األصلية واملجتمعات املحلية التفاوض معهم. وهذه املجتمعات هي التي متلك حّق 

اتخاذ القرار باملوافقة أو عدمها عىل املرشوع بعد الحصول عىل فهم كامل ودقيق للنتائج املرتتبة عىل املرشوع يف ما 

يخص  أراضيها العرفية. ويوىص بقراءة الدليل التقني الذي يتناول الحرة واملسبقة واملستنرية يف سلسلة األدلة هذه. 

تحديد اإلطار  -2

ومجدية  مرشوعة  عملية  العملية  العتبار  ضامناً  وذلك  املبكرة،  املرحلة  هذه  يف  حاسمة  أهمية  واالنفتاح  للوضوح 

للمشاركني وضامناً لفعاليتها أيضاً. وال بد من االتفاق مع املشاركني بشأن العملية املتوقع اتباعها، مبا يف ذلك األهداف 

مساءلة  من  املشاركون  سيتمكن  وكيف  العملية،  تلك  تنظيم  وكيفية  العملية،  بها  تسرتشد  التي  واملبادئ  والغرض، 

الحكومة والجهات األخرى املسؤولة عن اتخاذ القرارات، وكيفية التعلّم من العملية. وقد يستلزم ذلك أحياناً بذل جهد 

لبناء الثقة من أجل إقامة عالقات عمل بني الرعاة والسلطات )انظر "بناء الثقة" يف مجال العمل 4(.

وإرساء  واألمان.  بالسالمة  املشاركني  شعور  من  التأكد  الرعوي  السياق  يف  مالمئة  تشاركية  عملية  إرساء  ويتضّمن 

السالمة واألمان هذا يتطلّب فهامً للعالقات والديناميات بني الجهات الفاعلة، مبا يشمل املصالح الراسخة والالمساواة. 

ويتطلّب ذلك، من الناحية العملية، فهم الجوانب الجنسانية والعمرية وغريها من جوانب الالمساواة والتوجيه ضّد 

الرعاة، وبصفة خاصة، يف ما يتعلق بحيازة األرايض. ويلزم أن تكون  التسبب يف عواقب سلبية عىل حقوق ومصالح 

العملية مراعية للمسائل الثقافية، أي أن تراعي، عىل سبيل املثال، تنقل الرعاة واستعدادهم للمشاركة، ولغة واحرتام 

الثقة. وليك  لبناء  العملية تخصيص ما يكفي من الوقت واملهارات  معارف الشعوب األصلية. ويتطلّب االتفاق بشأن 

تكون العملية جيدة، ينبغي لها أن تكون واضحة وضوحاً كافياً لضامن حرص املشاركني مقدماً عىل كون العملية منصفة 

وشفافة وعادلة.

http://www.fao.org/3/a-i3496a.pdf 10 انظر احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية
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بناء الفهم: التحليل التشاريك للوضع القائم  -3

يلزم من العملية التشاركية التخاذ القرارات أن تبنى عىل الدراية من خالل التحليل املالئم للوضع والذي ينبغي أن يتّم 

بالتمثيل الكامل للرعاة. ومثة طائفة متنوعة من املنهجيات التشاركية التي ميكن اتباعها دعامً لهذا التحليل مبا يف ذلك 

تقنيات رسم خرائط الحقوق واستخدام منصات أو حوارات متعددة الفاعلني. ويشمل رسم الخرائط التشاريك طائفة 

من التقنيات التي تتيح للمجتمعات متثيل أقاليمها، وخرباتها املكانية ومعارفها انطالقاً من منظورها الخاص وبلغاتها 

كانت  )وإن  االستحقاق  حقوق  ملختلف  املكاين  التمثيل  إىل  لإلشارة  الحقوق  خرائط  رسم  ويستخدم  عادة.  الخاصة 

متداخلة( لألرايض واملوارد الطبيعية التي ميلكها شتى أصحاب املصلحة عىل مستوى املجتمع املحيل أو عىل املستوى 

الوطني أو اإلقليمي. وتشمل عنارص تحليل الوضع التشاريك ما ييل:

باستخدام   1 الرعوية  املجتمعات  استبانة  ذلك  مبا يف  للموارد  الرعاة  واستخدام  الرعوية  املجتمعات  أوصاف  تحديد 

اإلقليم املستهدف؛ ورشح نظم إدارة األرايض الرعوية مع تركيز االهتامم عىل خصوصياتها؛ ورسم الخرائط املتصلة 

وتعقيدات  طبقات  وتحديد  الرعوية(؛  األرايض  الستخدام  واملرنة  املتغرية  بالطبيعة  )اإلقرار  الجغرافية  باألحداث 

الوحدات االجتامعية وأسلوب الوصول إىل املوارد واستخدامها وحاميتها؛ واملسائل االجتامعية )املسائل الجنسانية 

ومسائل الفقر والعدل واملساواة( واملسائل االقتصادية )النظم اإلنتاجية والصعوبات الخارجية والدخل واألسواق(؛

اتخاذ   2 وبعمليات  بالحوكمة  املتعلقة  املسائل  ذلك:  يف  مبا  وأهميتها  الرعوية  للنظم  الحقيقي  الُبعد  عن  اإلفصاح 

الحقوق  املهمشة،  الفئات  السلطة،  مامرسة  امللكية،  نقل  الجنس،  )املساواة،  األرايض  حقوق  وتوزيع  القرارات؛ 

املتشابكة واملتداخلة(؛ ومؤسسات اإلدارة وآليات اتخاذ القرارات؛ وطرق التفاوض والوساطة والتوصل إىل االتفاقات؛ 

)التنقل،  الرعوية  النظم  حوكمة  وخصائص  وحلّها×  النزاعات  تجّنب  الحوكمة؛  عليها  تقوم  التي  واملبادئ  والقيم 

عمومية األرايض، توسع األرايض، املرونة والتفاوض(؛ وشبكات العالقات بني النظم الرعوية؛

التفاعالت الخارجية االقتصادية والسياسية والقانونية وغريها من التفاعالت مع نظم اإلدارة الرعوية العرفية مبا يف   3

ذلك: القواعد القانونية التي تؤثر عىل النظم العرفية؛ والعالقات بني الدول والرعاة؛ واالستخدامات األخرى لألرايض 

والتمثيل  والنزاعات  االستثامر؛  وقوانني  اإلمنائية  والسياسات  الرعوية؛  النظم  عىل  تؤثر  التي  االقتصادية  والنظم 

واملشاركة مع النظم الوطنية؛ والعالقات بني الرعاة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

املخاطر وإدارتها من قبل النظم الرعوية العرفية مبا يف ذلك املامرسات االقتصادية الخاصة التي تؤثر مبارشة عىل   4

الحقوق العرفية وعىل توزيع املوارد )كتقاسم املوارد وتبادلها(؛

تشخيص النظم الرعوية العرفية، مبا يف ذلك تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات والتطورات املتوقعة.  5

)2014 ،Haddad( تأمني املراعي العامة يف األردن

املستدامة  لإلدارة  العرفية  واللوائح  القواعد  إلحياء  عملية  الرعاة  استهل  األردنية،  البادية  يف  الزرقاء،  محافظة  يف 
للمراعي. واستهلّت العملية من خالل ما يسمى "الحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل التوصل إىل عمل 
منسق" وهي ترتكز إىل نهج تشاريك يجمع بني الرعاة من النساء والرجال مع مستخدمي األرايض اآلخرين وإدارات 
حكومية متعددة، وكان من تنظيم وزارة الزراعة. وشّكل رسم الخرائط التشاريك ألصحاب املصلحة واملوارد وسائل 
أساسية للمبادرة بحوار منظّم لغرض حّل املشاكل. وكان العمل مع مختلف القطاعات الحكومية رضورياً لضامن توفري 
الدعم املتعدد القطاعات واملوافقة عىل نقل حقوق إدارة األرايض. وأدى اتباع هذا النهج إىل انتعاش رسيع للنظم 
اإليكولوجية، وزيادة تجدد املياه الجوفية وعودة األنواع األصلية. وكان النهج منخفض التكلفة ولكنه استلزم الكثري 

من الصرب والوقت ومهارات التيسري.
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عملية التداول  -4

يجب تيسري عملية التداول ضامناً لتخطي الجهات الفاعلة ملا وراء املصالح الثابتة ومعالجة الالمساواة والقوة يف إطار 

جامعة املشاركني وكفالة عدم هيمنة املصالح القوية أو الجهات الفاعلة القوية. وقد يصعب هذا إىل حد كبري يف حالة 

عدم اعتياد الرعاة عىل التكلم علناً أمام ممثيل الحكومة وحيث يرتسخ لدى هؤالء املمثلني سوء الفهم أو اإلجحاف تجاه 

الرعاة. وملهارة امليرّس أهمية حاسمة يف تحقيق نتيجة مرضية، ولكن يجب كفالة الوقت والشفافية والثقة أثناء العملية 

برمتها. وكثرياً ما يكون الوقت قصرياً بسبب الطلب عىل املشاريع أو لعوامل مقيّدة أخرى، بيد أن فرض البناء الرسيع 

للثقة قد يكون مرضاً يف حني ميكن أن يؤدي تعجيل العملية إىل تقويض املشاركة متاماً. والشفافية أساسية أيضاً وهي 

تشمل توفري معلومات كافية واإلفصاح التام عن أهداف املشاركة. وتجري مناقشة الثقة يف مجال العمل 4 وهي رضورية 

للتوصل إىل تحقيق الفهم املجدي والرشعية والتعاون. 

التعلّم من العملية وتحسني االلتزام باملشاركة )تقييم(   -5

مبا أّن حافز املشاركة يكمن يف كّل من العملية والنتائج )تحسني حيازة املراعي والحوكمة املسؤولة(، ينبغي أن يكون 

هذان الهدفان حارضين يف األذهان عند تقييم النجاح املحقق )يعكس الشكل 10 هذه الفكرة العريضة(. وينبغي أن 

الرئيسية وتحديد األوصاف  العنارص  تشمل عملية إعداد إطار تقييم املشاركة وضع مؤرشات تتعلق بكل عنرص من 

الشاملة للمشاركة الكاملة واملجدية والفعالة. وتشمل جوانب التقييم الرئيسية مدى متّكن العملية من تخطّي القيود 

الثقافة  وتغيري  للعملية،  دعامً  واملنظامت(  )القواعد  القامئة  املؤسسات  تطوير  أو  جديدة  مؤسسات  وإيجاد  الراهنة، 

التنظيمية وضامن التمثيل العادل واملرشوع والخاضع للمساءلة. 

العملية

متثيل شامل

الشفافية

السالمة

العدل/املساواة

املخرجات

إطار مؤسيس للمشاركة

ممثلون يتم اختيارهم بحرية

الثقة

قدرات محسنة

النتائج

عىل املدى املتوسط

حوكمة تشاركية 

عىل املدى البعيد

حوكمة مسؤولة لحيازة

األرايض الرعوية

تقييم مستند إىل العمليات

تقييم العمليات والنتائج

)Brown, 2014(

الشكل 10:

تقييم مختلف العمليات 

والنتائج، مع أمثلة 
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إقرار املعارف املحلية واألصلية من أجل ضامن التنوع الثقايف  مجال العمل 3: 

واإليكولوجي لغرض الصمود

الهدف: يشجع مجال العمل هذا الحكومات، وسائر الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية، مبا يشمل الجهات املانحة 

ومنظامت الحفظ والتنمية، عىل االعرتاف باملعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية باعتبارها عنرصاً حاسم األهمية 

يف التفاعالت اإليكولوجية واالجتامعية يف سياق الرعي املستدام ويقرتح سبالً لتعزيز االستفادة منها.

ملاذا تعترب معارف الشعوب األصلية هامة لحوكمة الحيازة املسؤولة؟
يف جميع املجتمعات، تدعم املعرفة سبل الكينونة، مبا يف ذلك إدارة املوارد املتاحة وحوكمة استخدامها. واملجتمعات 

الرعوية ال تُستثنى من ذلك. فكل مجتمع رعوي، من أصحاب مزارع تربية املوايش يف الواليات املتحدة األمريكية وحتى 

رعاة الغنم يف حوض البحر األبيض املتوسط والرعاة الرّحل يف الساحل األفريقي، لديه معارف محلية خاصة ساهمت يف 

صمودهم االجتامعي واإليكولوجي. وبالتايل، فإن التوصل إىل أيّة حلول مستدامة للرعي ال ميكن أن يتّم من غري احرتام 

املعارف املحلية وصونها ونقلها. 

والبيئية  االجتامعية  النظم  بني  أساسياً  رابطاً  واملحلية  التقليدية  واملعارف  األصلية  الشعوب  معارف  نظم  وتوفّر 

التنوع  عىل  املحافظة  يف  وتساهم 

األمن  يدعم  مام  واألحيايئ،  اإليكولوجي 

الثقافية  النظم  من  كل  ويحمل  الغذايئ. 

والسياقات البيئية يف طياتهام ويحددان نظم 

املعرفة للشعوب األصلية واملعرفة املحلية. 

والنظم  البيئية  االستدامة  فإن  وبالتايل، 

ونقلها  املعارف  لتوليد  املالمئة  الثقافية 

تحكمها  طبيعية  منظورات  من  ينبثقان 

 .)2014  ،Crawhall( العرفية  الحيازة 

والنظام  الثقافة  صمود  مدى  ويتوقّف 

تستخدمها  التي  اآلليات  عىل  اإليكولوجي 

املجتمعات يف املحافظة عىل املعارف ونقلها 

تكون  قد  والتي  )Adger وآخرون، 2014( 

راسخة يف نظم حوكمة األرايض املستندة إىل 

املعارف  وتشّكل  املشرتكة.  امللكية  أنظمة 

تتسم  التي  النظام  ذاكرة  من  املحلية قسامً 

اإليكولوجية  النظم  لصمود  حيوية  بأهمية 

للمجتمعات  الطويل  األجل  يف  والبقاء 

النظم  تلك  يف  تسكن  التي  البرشية 

 .)2013 ,McCabe و Leslie( اإليكولوجية 

التعلّم  أيضاً  املعارف  احرتام  يدعم  كام 

 )2007 ،Dong( املنظامت الرعوية من أجل حقوق املوارد يف نيبال

وضع الرعاة يف نيبال نظامً فعالة إلدارة املراعي وهي تنظم مامرسات الرعي والحفظ من خالل 
الحيازة.  ونظم  التقليدي  لالستخدام  فعالة  وحقوق  التنظيم  جيدة  محلية  مؤسسية  ترتيبات 
وتتحدد الحوكمة مبجموعتني من املنظامت املحلية هام: اللجان املجتمعية والرابطات املجتمعية 
واملدنية عىل مستوى الجامعات. وهذه املنظامت الشعبية أكرث ترسخاً يف املجتمع من املنظامت 
اإلدارية والسياسية الخارجية. وتتألف اللجنة املجتمعية عادة من 11 أو 12 عضواً يتم انتخابهم 
من املجتمع ويتقاسمون اهتاممات مشرتكة أو مجمعات مشرتكة للموارد. ويجري عادة إنشاء 
لجان فرعية يف إطار اللجان املجتمعية لكل رابطة ويُنتخب ممثلوها كأعضاء )خمسة إىل سبعة 
أشخاص(. ويعمل عادة نساء ورجال يف إدارة املراعي ضمن هذه املنظامت املحلية، ولكن النساء 
هّن الاليت يتخذن عادة القرارات بشأن إدارة املراعي ألن معظم الرجال يعملون يف التجارة أو 

يضطلعون بأعامل أخرى بعيداً خالل فرتة طويلة من السنة.

العلف من  املراعي وموارد  الحصول عىل  تنظيم  املجتمعية عادة مسؤولة عن  اللجنة  وتكون 
الرقابة  نظم  بشتى  مدعمة  جامعياً،  عليها  ومتفق  جيداً  محددة  وقواعد  حقوق  إنفاذ  خالل 
االجتامعية والجزاءات. وهي تنفذ القواعد األولية واللوائح املتعلقة باستخدام موارد املراعي يف 
ما يخص مواعيد وفرتات رعي املاشية، ومواعيد وفرتات تقطيع الدريس لعلف الشتاء. وبإمكان 
القرارات  واتخاذ  القطعان،  حركة  وتنظيم  الدوري،  للرعي  قواعد  وضع  املستخدمني  رابطة 
األخرى الخاصة باستخدام موارد املراعي عن طريق التفاوض واملناقشة. وبإمكانها أيضاً تخفيف 
الجامعات  أو ما بني  الجامعة  للمراعي يف إطار نفس  املفرط  الناشئة من االستخدام  النزاعات 
املختلفة بدعم من اللجنة املجتمعية. ويتيح التنسيق والتعاون بني مختلف رابطات املستخدمني، 
ضامن  السياحي  اإلسكان  ورابطة  الغابات  ورابطة  املحاصيل  ورابطة  املوايش،  رابطة  مثل 

االستخدام املتكامل ملختلف املوارد املتعلقة بإدارة املراعي.
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الصمود يف  التنمية، وتحسني  الرعاة ورشكائهم يف  الثقة بني مجموعات  بناء  اللذين يسهامن يف  والتضامن  االجتامعي 

.)2014 ,Kofinas و Lovecraft ,Blair( الوقت املناسب

إدراج نظم معارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية يف الحوكمة
يستلزم االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية وإدراجها يف نظام الحوكمة عدداً من العنارص من بينها 

ما ييل:

االعرتاف بصاحب املعرفة؛. 1

وضع بروتوكوالت لتقاسم املعارف، والبحث، واإلنتاج واالستخدام املشرتكني )مجال العمل 7(؛. 2

فهم وإقرار نطاق معارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية وقيمتها؛. 3

دعم اإلنتاج املشرتك للمعارف والحلول.. 4

االعرتاف بصاحب املعرفة  -1

إن املعارف الرعوية ال توجد مبعزل عن واضعي تلك املعارف ومستخدميها، كام تخضع املعارف لتطور مستمر. ويشمل 

ذلك معرفة إدارة تغري النظام اإليكولوجي وهو عامل هام للتكيف مع الظروف املتغرية. وعىل حد قول شيخ صومايل: 

" إن املرعى ال ميكن أن يكون مرعًى دون ]معارف[ الرعاة وال ميكن لهؤالء الرعاة ]مامرسة الرعي[ ... دون وجود 

.)2012 ،Oba( "املراعي – فكالهام مرتابطان

وتكرارها  األصلية  الشعوب  مامرسات  تسجيل  عرب  يكون  ال  ودعمها  األصلية  الشعوب  مبعارف  اإلقرار  فإن  وبالتايل 

وتحسينها، وإمنا من خالل متكني مستخدمي األرايض من االنخراط يف التطوير املستمر للمعارف. وإنتاج املعارف ليس 

ممكناً ما مل يتم االعرتاف بالحيازة العرفية لألرايض. وحيثام يوجد اعرتاف بالحيازة العرفية لألرايض، فإن معارف الشعوب 

األصلية واملعارف التقليدية تؤدي أدواراً هامة يف املحافظة عىل الصمود اإليكولوجي من أجل تحقيق األمن الغذايئ.

وضع بروتوكوالت لتقاسم املعارف والبحث واإلنتاج واالستخدام املشرتكني   -2

يعترب االتفاق بشأن أسلوب تقاسم املعارف، وبحثها )بصورة مستقلة أو مشرتكة( واستخدامها، رشطاً مسبقاً لالعرتاف 

مبعارف الشعوب األصلية وحقوق القيّمني عليها. ويحدد مبدأ املوافقة الحرة املسبقة املستنرية أساس ذلك االتفاق )انظر 

الدليل التقني احرتام الحرة واملسبقة واملستنرية(. ويرد رشح مفصل لذلك يف مجال العمل 7.
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فهم وإقرار نطاق معارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية وقيمتها يف اإلدارة     -3

والحوكمة  

ببيئاتهم،  معّمقة  معرفة  الوقت  مرور  مع  الرعاة  طّور 

وهي تشمل فهامً للتفاعالت القامئة بني البرش والطبيعة. 

إىل  باإلضافة  اإلدارية  بالتدخالت  تتعلق  املعرفة  وهذه 

قضايا الحوكمة املعّقدة. وإذ تحظى املساهمة التقنية التي 

تقدمها هذه النظم املعرفية بإقرار متزايد، ال سيام بالنسبة 

إىل التأثري عىل البيئة، فإن معرفة الشعوب األصلية بشأن 
الحوكمة تلقى قدراً أقّل من االهتامم.11

وميكن استخدام املعرفة التقنية لدعم تصنيف املناظر 

تصنيف  ويشمل  وتقييمها.  ورصدها  وإدارتها  الطبيعية 

الطوبوغرافيا  مثل  مختلفة  بيئية  معامل  استخدام  األرايض 

والرتبة والنباتات السائدة. ويف بعض النظم، ترشح هويات 

أو  الرتبة،  أو  الطبيعية،  الطوبوغرافيا  الطبيعية  املناظر 

التاريخية، أو خليط منها. واملعرفة  أو األحداث  النباتات 

والحوكمة متشابكتان. فتطور املعرفة، بحد ذاته، هو تأمل 

من هم الذين ميكنهم الحصول عىل موارد األرض وكيف 

أفراد املجتمعات  املوارد. وهؤالء هم  يتعاملون مع تلك 

الرعوية ويتسمون بأهمية خاصة نظراً إىل ما ميلكونه من 

معرفة واضطالعهم بدور حاسم يف تحديد أسلوب استخدام املوارد وتوقيته. وتستند نظم الحوكمة واملعرفة أيضاً إىل 

هذا االستخدام التقني كام يوضحه الشكل 11. 

)2012 ،Oba( تقييم الجمل للرتبة أفضل من تقييم الرعاة لها

يساعد تحديد أنواع املؤرشات واستخدامها الرعاة واملسؤولني عن اتخاذ القرارات 
القرن  يف  متميزة  عرفية  نظم  لثالثة  دراسة  وتوضح  القرار.  اتخاذ  عملية  يف 
األفريقي، وهي نظام العفر يف إثيوبيا واألورما يف كينيا والكارميوجونغ يف أوغندا، 
أنواع  يستخدمون  فالرعاة  املراعي.  تقييم  يف  األصلية  الشعوب  معارف  فائدة 
والرتبة  للرعي،  الطبيعية  املناظر  نباتات  مالءمة  مدى  لتقييم  الرئيسية  النباتات 
لتقييم إمكانيات الرعي يف املناظر الطبيعية. ولهذا التقييم األخري أهمية كربى يف 
تقييم كثافات التخزين املمكنة التي ميكن لكل منظر طبيعي دعمها خالل فصول 
الحيوان عن كثب  الرعاة عىل مراقبة سلوك  الجافة. ويعتمد  أو  الرعي املمطرة 
وبر  حالة  أو  الحليب،  محصول  مثل  مؤرشات  باستخدام  املراعي  نوعية  لتبنّي 
املاشية  أداء  لتقييم  وذلك  تكاثرهم،  تواتر  ومدى  وزنهم  زيادة  أو  الحيوانات، 
اإلنتاجي. ويقيّم كشافة الرعاة مدى تدهور املراعي واتجاهاته باستخدام معرفتهم 
املعرفية  النظم  مقارنة  إمكانية  النتائج  أكدت  الطبيعية. وقد  للمناظر  التاريخية 
الرسيع  الجمع  لغرض  استخدامها  وإمكانية  هذه،  الثالثة  الرعوية  للمجتمعات 
لهذه  الحيوية  واألهمية  القرارات،  اتخاذ  عن  للمسؤولني  الالزمة  للمعلومات 

املعارف من أجل اإلدارة املستدامة لألرايض الرعوية.

)2012, oba(

الشكل 11:

الربط بني املعارف 
العلمية واملعارف 
املحلية يف عملية 
اتخاذ القرارات 

2014 ،Crawhall 11

املعرفة االقتصادية

االستجابات

وسائل تقرير السياسات

املعرفة اإليكولوجية

اإلدارة

املؤسسات
املؤرشات البيئية:

النباتات، الرتبة، وغريها 

املؤرشات اإلنتاجية:

محصول الحليب، الوبر، 

وغريها 

التقييامت والرصد
اتخاذ القرارات:

املحلية، اإلقليمية، العاملية
التكامل
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وتتضمن نظم الحوكمة املعقدة التي وضعها الرعاة لغرض إدارة املوارد الطبيعية يف ظروف مناخية تتسم بشّدة 

التغري قواعد تربط بني استخدام الخربة، ومبادئ التشارك واالستثناء. وقد يُحدث التخطيط املركزي، وما يتصل به من 

املعيشية. ويف  الرعاة  عليها سبل  تعتمد  التي  والطبيعية  الثقافية  املوارد  توافر  الحوكمة، خلالً يف  ترتيبات  تغريات يف 

ظروف كهذه، يجوز أن يتعرض إنتاج الغذاء واألمن الغذايئ لتهديد تدهور النظام اإليكولوجي وفقدان القدرة املحلية 

عىل االستجابة.

دوراً  املحلية  واملعارف  األصلية  الشعوب  معارف  وتؤدي 

محورياً يف إدارة املراعي. وكثرياً ما تيسء الجهات الخارجية فهم 

للمراعي  املحلية  اإلدارية  املامرسات  وراء  املنطقي  األساس 

وتصّورها غالباً كإدارة غري منطقية أو متخلفة. وخري مثال عىل 

ذلك هو مثال التنقل وهو مامرسة ذات أساس منطقي قوي، مع 

باسم  كبحه  عىل  تواظب  عديدة  حكومات  زالت  ما  ذلك 

التحديث. وتشكل إدارة الحرائق مثاالً آخر ما زال موضع جدل. 

فالرعاة يستخدمون الحرائق كوسيلة لتغيري املراعي، مبا يف ذلك 

وكذلك  الجديد،  النمو  وتعزيز  املستخدمة  غري  املراعي  إزالة 

هذه  البلدان  من  العديد  منع  وقد  املرض.  نواقل  ملكافحة 

املامرسة وفرضت تكاليف عىل الرعي، أو مل ترتك للرعاة سوى 

الخطوط  وتعالج  القانون.  انتهاك  يف  يتمثل  محدوداً  خياراً 

التوجيهية رصاحة حقوق اإلدارة فضالً عن استخدام األرايض، 

والتي ينبغي أن تشمل الحق يف االستخدام املسؤول للحرائق 

كوسيلة من وسائل اإلدارة.

دعم اإلنتاج املشرتك للمعارف والحلول  -4

يساعد إرشاك أصحاب املعرفة يف عملية اتخاذ القرارات والحوار بشأن السياسات يف التصديق عىل املعارف التقليدية 

ومعارف الشعوب األصلية. ومن شأنه أن ييرس مشاركة مؤسسات اإلدارة العرفية للموارد ويساعد عىل تحسني القرارات 

التي  الشديدة  األزمات  أو  املتطرفة  املناخية  الصدمات  أوقات  املتخذة يف  القرارات  املثال،  ومنها عىل سبيل  املتخذة؛ 

.)2014 ،Crawhall( تتعرض لها نظم املوارد الطبيعية

وميكن أن تشمل املنهجيات التشاركية واملحلية إقامة حوارات بني جهات فاعلة متعددة وغريها من تقنيات التعلّم 

التعاوين، مبا يف ذلك الرسم التشاريك للخرائط )Aijazi و Katerere-Mohamed و Crawhall, 2014(. وميكن استخدام 

تقنية رسم الخرائط لدعم تقاسم املعارف ولتصميم الحلول بالتشارك مع أصحاب املعرفة اآلخرين، مبا يف ذلك الوكاالت 

الحكومية. كام يتيح رسم الخرائط التشاريك بواسطة طائفة من التقنيات للمجتمعات عرض أقاليمها، وخرباتها املكانية 

 .)2014 ,Crawhall ; 2005 ,ومعارفها انطالقاً من منظورها الخاص، ويكون ذلك عادة باستخدام لغاتها الخاصة )الفاو

إدارة الحرائق يف املراعي

األغذية  ملنظمة  التوجيهية  الخطوط  تنص 
للحرائق عىل  الطوعية  اإلدارة  والزراعة بشأن 
أن الحرائق قد تكون مفيدة للموائل، واملوارد، 
القيم  عىل  واملحافظة  التهديدات،  وتقليل 
الحرائق  تستخدم  قطاعات  ومثة  الثقافية. 
استخدام  وتيسري  املنتجات  لتحسني  كوسيلة 
األرايض، من بينها قطاع الزراعة، وإدارة موارد 
الربية.  الحياة  وإدارة  الرعي  وقطاع  الغابات 
قسامً  تشكل،  تزال  وال  الحرائق،  شكلت  وقد 
من املامرسات الزراعية التي تتبعها املجتمعات 

منذ آالف السنني )الفاو، 2006(.
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االعرتاف بالنظم العرفية وتعزيز التضافر مع النظم الدستورية مجال العمل 4: 

غري  الفاعلة  والجهات  الحكومية  والوكاالت  واإلدارات  والحكومات  الدول  ويدعم  هذا  العمل  مجال  يوجه  الهدف: 

 )2( العرفية  الرعاة  بنظم  االعرتاف   )1( ييل:  مبا  القيام  عىل  والحفظ،  التنمية  ومنظامت  املانحة  كالجهات  الحكومية 

وتعزيز أوجه التضافر مع النظم الدستورية، من أجل: تعزيز احرتام أساليب الرعاة املعيشية واالعرتاف بها؛ وتوفري أساس 

للحوكمة العادلة والفعالة؛ واالعرتاف مبؤسسات الحوكمة الرعوية كرشكاء هامني يف تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية؛ 

وتوفري أساس لتجنب النزاعات وتسويتها.

ملاذا يعترب االعرتاف بالنظم العرفية مهامً؟

يشكل االعرتاف باملؤسسات العرفية الدعامة الرئيسية لبناء الثقة واالحرتام، مام يوِجد أساساً للتعاون. وحيثام ترسو 

وإيكولوجياً،  الثقة واالحرتام ميكن التوصل إىل حلول مرشوعة ومالمئة محلياً وهي حلول مرنة، ومستدامة اجتامعياً 

وقابلة للتكيف، ومقبولة ثقافياً ومراعية للنزاعات، واألهم هو أّن تلك الحلول تحظى بالدعم والتنفيذ عىل املستويات 

املحلية. ومن شأن هذا أن يساهم يف تحديد أوجه التضافر مع أولويات التنمية، مثل أهداف التنمية املستدامة، عىل 

النطاق العاملي والوطني واملحيل. وميكن أيضاً أن يؤدي 

يف نهاية األمر إىل تحديد أوجه التضافر املحّسنة مع النظم 

الدستورية.

متكني  عىل  أيضاً  العرفية  بالنظم  االعرتاف  ويساعد 

الجهات  ضد  الحيازية  يف  حقوقهم  صون  من  الرعاة 

الخارجية، مبا يف ذلك املجتمعات األخرى واملستثمرون. 

الزدهار  املجال  إتاحة  هي  إضافية  قيمة  يحمل  وهو 

أساساً  ويوفر  واالجتامعية  اإليكولوجية  املحلية  املعرفة 

قاعدة  يريس  وهو  النزاعات.  ومعالجة  للتغرّي  لالستجابة 

العرفية  النظم  تطورت  وقد  واملشاركة.  التمثيل  لتعزيز 

موارد  وحامية  إدارة  لغرض  السنني  مئات  مدى  عىل 

الرعي عىل نحو فعال ويلزم احرتام تلك النظم وتقديرها 

نقطة  االعرتاف  هذا  يشكل  أن  وينبغي  هذا.  إلنجازها 

االنطالق لالتفاقات بشأن أسلوب حامية النظم العرفية 

وتكييفها للحفاظ عىل فعاليتها يف املستقبل. 

حوكمة االنتجاع يف إسبانيا

ما زالت مخلفات النظم الرعوية القدمية جليّة يف العديد من الدول 
الدول  تلك  ثقافات  أصولها ضاربة يف عمق  نظم  األوروبية، وهي 
وقوانينها. وقد ترك مجلس "كونسيخو دي ميستا" اإلسباين، الذي 
آثاراً  الصوف لخمسة قرون،  االنتجاع والرعي وتجارة  سيطر عىل 
عميقة يف املنظر الطبيعي واستخدام األرايض يف إسبانيا. وأهم تلك 
من املتألفة  املاشية  مسالك  من  الكثيفة  الشبكة  الباقية   اآلثار 

000 120 كيلومرت، وهي تحظى بحامية قانونية يف الوقت الراهن 
اإلدارة  املاشية، ومجموعة من نظم  قانون مسالك  مبقتىض أحكام 

التقليدية التي تقاوم اإللغاء.

االعرتاف القانوين بالحوكمة التاريخية يف رومانيا

من  واسعة  رومانيا مساحات  مثل  أخرى  أوروبية  بلدان  هناك يف 
الغابات واملراعي املشاعة. وتندرج هذه األرايض املشاعة يف ثالثة 
مناذج إدارية رئيسية. اثنان منها، وهام كومبوسيسورات وأوبست، 
بضعة  إىل  أوبست  تاريخ  ويعود  عريقتان.  مجتمعيتان  منظمتان 
قرون يف حني تأسست كومبوسيسورات يف األصل يف أوائل القرن 
بواسطة  مشاعة  موارد  النظامان  هذان  ويدير  عرش.  التاسع 
مؤسسات تقليدية يف حني تعود امللكيات املشاعة األخرى للحكومة 

وتديرها مجالس البلديات.
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العنارص الرئيسية لالعرتاف الرشعي واملالئم واملستند إىل الحقوق يف حيازة املراعي

القرارات  اتخاذ  نظم  تدعم  التي  واملبادئ  القيم  يشمل  مبا  العرفية،  الرعوية  الحوكمة  لنظم  جيد  فهم  وجود  ينبغي 

وتقاسم املوارد، وذلك لضامن وجود اعرتاف كاف بهذه النظم يف عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ. ويشتمل 

ذلك عىل سياسات وخطط استخدام األرايض. ومن شأن هذا الفهم أن يساعد أيضاً عىل بناء االحرتام إزاء  هذه النظم. 

وبناء االعرتاف واالحرتام يتطلب التدابري التالية:

بناء الثقة؛. 1

إرساء عمليات تشاركية مالمئة )تم تناولها بشكل شامل يف مجال العمل 2(؛. 2

إيجاد اعرتاف قانوين بالنظم الرعوية العرفية؛. 3

التوعية باملخاطر الكامنة يف تعزيز أوجه التضافر مع النظم الدستورية؛. 4

التعلم من النجاح والفشل )انظر مجال العمل 7(.. 5

حقوق الشعوب األصلية يف تقرير املصري

أصلية  "شعوب  الرعاة  بأّن  رسميا  األصلية  الشعوب  بقضايا  املعني  الدائم  املتحدة  األمم  منتدى  أقّر   ،2008 عام  يف 
مرتحلة". وكثرياً ما يدافع ممثلو الشعوب األصلية عن التنقل كحّق ثقايف، وأهمية التنقل ال تقترص عىل كونه عملية 
الرعوية. وتجدر  الشعوب  ودور محوري يف هوية  أيضاً  قيمة جوهرية  للتنقل  الفعال فحسب، وإمنا  الرعي  لتمكني 

املالحظة بأن هناك من الرعاة من ال يؤكدون املطالبة مبركز الشعوب األصلية.

والسكان األصليون يتمتعون بحقوق ملكية أراضيهم وحيازتها )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 
بشأن حقوق الشعوب األصلية والقبلية( باإلضافة إىل الحق يف إدارتها وفقاً لقيمهم الخاصة )حق تقرير املصري(. ومتتد 
هذه الحقوق إىل أراٍض مل تعد السيطرة عليها مقصورة عىل الشعوب األصلية. وترد تفاصيل هذه الحقوق وغريها من 

الحقوق األخرى يف إعالن األمم املتحدة لعام 2007 بشأن حقوق الشعوب األصلية.

بناء الثقة  -1

يشكل إرساء الثقة بني املجتمعات الرعوية ومع مختلف الجهات الفاعلة رشطاً لبناء الفهم املجدي والرشعية والتعاون. 

ويجب عىل عمليات بناء الثقة أن تحرتم حقوق الرعاة، مبا يشمل حقهم يف رفض املشاركة. وعىل سبيل املثال، متلك 

املجتمعات الرعوية أيضاً حق عدم تقاسم معارفها أو الطلب بأن يتم تقاسم املعلومات يف سياق بناء العالقات. وبناء 

الثقة هو عملية تشتمل عىل االلتزام تجاه الناس )التضامن( والوقت. وهو يستلزم اتخاذ إجراء من شأنه املساعدة عىل 

تحسني جوانب الثقة األربعة عىل نحو ما يبينه الشكل 12.
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الشكل 12: 

العنارص الرئيسية للثقة 
)معدلة من 

M. J. Stern و

)2014 ,Coleman

التواضع والخربة هام جانبان مهامن من جوانب بناء الثقة وتغيري خربة التدخالت. وميكن أن يساهم هذان العنرصان 

يف تسهيل إنجاز العمل التعاوين. وينبغي أن تتسم الفرق الخارجية التي تيرّس تقاسم املعرفة وعمليات جمع املعلومات 

مبهارات تقنية واجتامعية، من بينها املهارات التالية:

فهم ثقافات الشعوب األصلية وأساليب معرفتها وفهمها للنظم الرعوية اإلدارية وفهم الحوكمة؛. 1

القدرة عىل االستامع الفعيل والتعلم من املواطنني الرعاة ومعهم يف سياق عمليات التصميم والتنفيذ التشاركية . 2

)انظر مجال العمل 7 بشأن التعلم التعاوين(؛

التامس املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بالنسبة إىل جمع املعلومات واستخدامها؛. 3

مهارة مقارنة النتائج وإدارة املعلومات املتضاربة من خالل تيسري املناقشات الجامعية واملنهجيات األخرى.. 4

إيجاد اعرتاف قانوين بالنظم الرعوية العرفية  -2

يشكل إدراج النظم العرفية يف األطر القانونية الوطنية، ويف االتفاقات الثنائية واإلقليمية، خطوة رئيسية نحو االعرتاف 

الكامل بالنظم الرعوية العرفية  وحيثام تدعم الدول النظم الرعوية العرفية تصبح هذه الجامعات السكانية أكرث قدرة 

عىل ضامن سبل معيشتها وأمنها الغذايئ  ويوفر االعرتاف القانوين أساساً لالعرتاف بحيازة األرايض الرعوية واحرتامها 

من خالل ما ييل:

االستعداد

املسبق

الخربة

املسبقة

الرتابط

املتني
اإلجرايئ

الثقة يف اإلجراءات

االستناد إىل الشفافية 

واملساءلة والرشعية

املشاعر واألحكام الشخصية

االستناد إىل قيم مشرتكة 

وروابط اجتامعية وتجارب 

إيجابية

االتجاه العام نحو الثقة 

يف سياق ما

االستناد مثالً إىل التاريخ 

أو املعايري الثقافية

أو  مسبقة  خربة  إىل  االستناد 

احتامل تحقيق نتائج معروفة

استخدام قيمة ممنوحة لعالقة 

ما
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االعرتاف بالرعي كنظام قابل للتطبيق إلدارة األرايض؛. 1

اإلقرار بالحرمان التاريخي الذي يعاين منه الرعاة؛. 2

دعم املبادرات املتعددة الجنسية لتعزيز سبل كسب عيش الرعاة؛. 3

إقرار االعرتاف باألوصياء كفاعلني للحوكمة وأصحاب حقوق؛. 4

العرفية  بالنظم  اإلقرار  عىل  الدولة  عزم  القانوين  االعرتاف  يبنّي 

بيان  أيضاً  وميكن  القرارات.  واتخاذ  العملية  املامرسة  يف  وإدماجها 

االعرتاف القانوين بأنه التزام حقيقي وخطوة تقدمية يف إعداد العملية، 

تقر  أن  الحكومات  عىل  ويتعنّي  مشاركتهم.  زيادة  من  الناس  ومتكني 

بالحرمان الذي عاىن منه الرعاة تاريخياً. عىل سبيل املثال، تعرتف املادة 

260 من دستور كينيا لعام 2010 بالرعاة من أشخاص ومجتمعات، سواء 

القانون  )تقارير  مهمشة  فئات  باعتبارهم  مستقرين،  أم  رحال  أكانوا 

يف  الرعاة  منه  عاىن  الذي  بالتمييز  الحكومة  وتعرتف   .)2010 الكيني، 

الترشيعات الوطنية، والذي كانت عواقبه سلبية عىل املوارد الطبيعية 

التي يعتمدون عليها يف كسب سبل عيشهم ورفاههم. ومن خالل جعل 

الرعاة عنرصاً مرئياً يف الدستور الكيني واإلقرار بأّن أعراف املجتمعات 

الرعوية وتقاليدها قادرة عىل اإلسهام إيجابياً يف إدارة استخدام األرايض، 

عززت الحكومة رشعيتها عىل الصعيد املحيل. 

األطر  ويف  الوطنية  املستويات  أعىل  عىل  االعرتاف  يتم  أن  وينبغي 

القانون  أقسام  يف  األحكام  إدراج  من  التأكد  مع  املحددة،  الترشيعية 

مجرد  وليس  للتحكيم(  )القابلة  قانونياً  لإلنفاذ  والقابلة  املوضوعية 

إدراجها يف الديباجة فحسب. فديباجات القوانني ذات الصلة توفر اإلطار 

الرئيسية  املسائل  بعض  وتطرح  البلد  يف  الرعي  أهمية  وتعالج  الالزم 

حول منحه االعتبار، يف حني ينبغي ملواد تلك القوانني أن تعرتف بوجود 

سياق  يف  فاعلة  جهات  بكونها  تقّر  وأن  العرفية  واملؤسسات  النظم 

سياسات األرايض.

وتتباين األشكال التي يتخذها االعرتاف بني األقاليم والدول وضمن 

يكون  أن  بد  وال  واملصالح.  الحقوق  شتى  مراعاة  مع  نفسها،  الدول 

االعرتاف القانوين مالمئاً مكانياً وأن يأخذ يف اعتباره الحقوق الكائنة، مبا يشمل حقوق الشعوب األصلية عىل سبيل املثال. 

وتتضمن أشكال االعرتاف القانوين االعرتاف بحقوق تقرير املصري و/أو االعرتاف القانوين بالنظم العرفية. ويشمل ذلك 

اعرتافاً بأن النظم العرفية تشكل أساس الحوكمة يف األرايض الرعوية والنص عىل أن الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة 

غري الحكومية تحرتم القرارات املتخذة مبوجب تلك النظم ومتتثل لها. وهو ما يتامىش مع املقصود يف القسم التاسع من 

الخطوط التوجيهية بشأن املجتمعات الرعوية مبا يف ذلك االعرتاف باملؤسسات العرفية.

Firmian و Boutaleb( تعزيز حوكمة املجتمع الرعوي يف املغرب 
 )2014 ,

اضطلعت تاريخياً القبائل الرعوية التي تتبع ترتيبات عرفية باإلدارة 
نتيجة  اإلدارة  هذه  تراجعت  وقد  املغرب.  يف  للمراعي  الجامعية 
اإلفرادية عىل  الصفة  إضفاء  نحو  واالتجاه  اإلدارية  الُشعب  إنشاء 
ملؤسسات  املغربية  الحكومة  إنشاء  من  املقصود  وكان  األرايض. 
حامية املناطق الرعوية يف عقدي السبعينات والثامنينات من القرن 
املايض هو تحسني إدارة املراعي، ولكن هذه املؤسسات تجاهلت 
نظم اإلدارة القبلية الكائنة وساهمت، عوضاً عن ذلك، يف تدهور 

املراعي بشكل واسع وتراجع سبل كسب العيش.

لإلدارة  تعاونيات  الحكومة  أنشأت  التحدي،  ذلك  ملعالجة  وتوخياً 
مبقتىض  قانونياً  بها  معرتف  تعاونيات  وهي  للمراعي،  املجتمعية 
سياسات  من  التعاونيات  هذه  وتستفيد  املغريب.  القانون  أحكام 
تنظيم  وإعادة  املايض  القرن  مثانينات  يف  التي وضعت  الالمركزية 
تحديدها  يجري  صغرية  إدارية  وحدات  ضمن  الريفية  املناطق 
املؤسسات  إىل  التعاونيات  وتستند  القبلية.  األرايض  إىل  باالستناد 
بأسلوب  القرارات  اتخاذ  تشجع  وهي  القبيل  واالنتامء  العرفية 
الرتايض. وتوفر التعاونيات خدمات أساسية ملريب املاشية، مبا يف ذلك 
مستلزمات الطب البيطري والعلف. وتدير هذه التعاونيات الهياكل 
مع  التفاوض  عن  مسؤولة  وهي  الحكومة  تقيمها  التي  األساسية 
التعاونيات األخرى بشأن اإلدارة الرعوية والتنقل. وتتوىل الخدمات 
عليهم  واإلرشاف  التعاونيات  مديري  تدريب  شؤون  الحكومية 
بالخدمات  االنتفاع  لغرض  فيها  أسهامً  التعاونيات  أعضاء  ويشرتي 
"الهجينة" يف املؤسسات  واملراعي. وشّكل ترسيخ هذه املؤسسات 
القبلية عنرصاً أساسياً لنجاحها يف تنمية األرايض الرعوية والتكيّف 

مع املعارف والفرص الجديدة.
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وينبغي للدول التي تّدعي ملكية األرايض املشاعة أن تعرتف بحقوق الرعاة يف الوصول لألرايض واالستفادة منها ومن 

املوارد الطبيعية املتصلة بها. وميكن دعم ذلك من خالل شتى األشكال اإلدارية مبا فيها إدارة تلك األرايض إدارة مشرتكة 

بني املؤسسات الحكومية واملؤسسات العرفية أو بواسطة النامذج املتداخلة. وميكن تطبيق اإلدارة املشرتكة من خالل 

طائفة من الرتتيبات التي تشمل ما ييل:

االعرتاف بالقواعد واملبادئ املحلية/العرفية، وإدراجها يف اإلطار القانوين وإنشاء مؤسسات جديدة مالمئة؛	 

إنشاء أجهزة جديدة مختلطة ترشك املؤسسات العرفية "املحدثة" يف مامرسات اتخاذ القرارات بشأن إدارة األرايض.	 

االعرتاف الدستوري بالحيازة العرفية يف النيجر

للنيجر تاريخ طويل يف معالجة حيازة املراعي.

يعرتف قانون النيجر لعام 1961 الذي يعني الحدود الشاملية للمزارع بالحدود التقليدية التي تفصل املناطق 	 
الرعوية يف شامل البالد عن املناطق الزراعية، حيث تحظر الزراعة يف مناطق الرعي.

ويف عام 1987، ذهب املرسوم رقم 87-077 إىل ما هو أبعد من ذلك مبنح الرعاة حقاً موسمياً لرعي مواشيهم يف 	 
املناطق الزراعية يف الفرتة  ديسمرب/كانون األول –  يناير/كانون الثاين بعد انتهاء موسم الحصاد.

ويف عام 1993، اعرتف األمر رقم 93-15، املشار إليه بـ "املدونة الريفية" مبا ييل:	 
يتساوى شعب النيجر برمته، مبا فيه املجتمعات الرعوية، يف حق االنتفاع مبوارد البلد الطبيعية؛ -
الحقوق العرفية تعزز بذلك مطالبات رعاة النيجر بأراضيهم الرعوية التقليدية ومسالك الهجرة يف ما بينها. -

ويف حني ساهمت هذه الجهود يف حامية قطاع الرعي يف النيجر ويف جعل النيجر منوذجاً يف منطقة غرب أفريقيا، فإن 
الصعوبات املالية والتقنية ساهمت يف ضعف تنفيذ املدونة الريفية )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ، 2006(.

التوعية باملخاطر الكامنة يف تعزيز أوجه التضافر مع النظم الدستورية  -3

 ال بد من االعرتاف بوجود مخاطر كامنة يف محاولة دمج إطارين قانونيني متميزين هام اإلطار الدستوري واإلطار العريف. 

الرعوية.  للنظم  االستجابة  عىل  والقدرة  للمرونة  يفتقر  منّسقاً،  قانوناً  كونه  إىل  نظراً   عموماً،  الدستوري  فالقانون 

فالحقوق القانونية عندما توضع أو تفرض دون مراعاة النظم العرفية، أو إذا ما فشلت تلك الحقوق يف تقبّل التعددية 

القانونية بأساليب مالمئة، فإن ذلك ميكن أن يتسبب يف حدوث اختالالت اجتامعية وإيكولوجية. والخطر الثاين هو أن 

تصبح مؤسسات الحيازة أكرث رصامة، وأن يصبح الرعاة أقل قدرة عىل االستجابة للتحديات االجتامعية واإليكولوجية. 

ويلزم من عملية وضع أنظمة قانونية مالمئة أن تضمن التكامل بني هذه النظم القانونية املختلفة عرب شتى املستويات 

الحيزية )من املستوى العابر للحدود الوطنية إىل املستوى املحيل( وضمن تلك املستويات نفسها.

واالعرتاف الدستوري بالحقوق ال ينطوي بالرضورة عىل تحديد حقوق املستفيدين وتسجيلها رسمياً. ومثة بديل للنهج 

التعاوين )مجال العمل 7( وتحديد  التعلّم  التعزيز، مبا يشمل  املستندة إىل تحديد الحقوق وهو الرتكيز عىل عمليات 

الحلول بصورة جامعية إلتاحة مرونة مستمرة. ورمبا سمح ذلك بزيادة االعرتاف بحقوق غري واضحة )مبا فيها الحقوق 

املتداخلة واملتشابكة( وإدارتها بأسلوب مرن من خالل التفاوض والتوصل التفاقات. ويلزم من أي جهد يرمي إىل إدراج 

املامرسات العرفية يف النظم القانونية الرسمية أن يستند إىل نظم أقوى هي املساءلة والتدابري املالمئة )التدابري القانونية 

وغريها( من أجل ضامن الحصول عىل العدل واحرتام الحقوق )مجال العمل 1(.
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التعلم من النجاح والفشل  -4

إن مراقبة عمليات الحوكمة ونتائجها مسألة صعبة؛ ولكنها مع ذلك رضورية لضامن إدخال التحسينات عىل حوكمة 

الحيازة والتحقيق التدريجي ألهداف الخطوط التوجيهية وغاياتها، خصوصاً يف ما يتعلق بالغذاء وسبل كسب العيش 

املتعددة  الربامج  املراقبة والتقييم. وتحدد  التوجيهية عىل وضع وتنفيذ نظم  الخطوط  القسم 7، تشجع  والفقر. ويف 

أصحاب املصلحة باعتبارها وسيلة ملراقبة وتقييم التنفيذ واألثر. وقد حددت بعض متطلبات هذه العمليات مبا يف ذلك 

متطلبات عنارص املشاركة، ومراعاة النواحي الجنسانية، وقابلية التنفيذ، ومردودية التكلفة واالستدامة )الفقرة 2-26(. 

كام ترد معالجة مفصلة ملسألة التعلّم يف مجال العمل 7.

تعزيز قدرة املنظامت املحلية والشبكات االجتامعية والحيّز  مجال العمل 5: 

املؤسيس الذي تعمل يف نطاقه

تحديات  معالجة  يف  الجامعي  الرعاة  عمل  أسلوب  االجتامعية  والشبكات  املحلية  املنظامت  قدرات  تحدد  الهدف: 

الحوكمة. ويتوخى مجال العمل هذا هدفني اثنني هام: زيادة فرص املؤسسات الرعوية لتعزيز حوكمة الحيازة، ومتكني 

تلك املؤسسات من االستفادة عىل نحو أكرب من تلك الفرص. ويشمل ذلك أدوار كل من املؤسسات العرفية واملؤسسات 

الحكومية يف تعزيز التفاعالت، وبناء الثقة واتخاذ التدابري العملية للدفاع عن الحيازة.

ملاذا تعترب قدرات املنظامت املحلية والشبكات االجتامعية مهمة؟

إّن قدرات الحوكمة لدى كل من املجتمع املحيل واملنظامت الحكومية العاملة عىل املستوى املحيل هي عنرص أسايس 

لفعالية تعزيز حيازة املجتمعات الرعوية لألرايض. ويشمل هذا األمر قدرة املنظامت واألفراد عىل التفاعل والتعاون 

بسبل دعم الحوكمة املسؤولة للحيازة، وتجنب نزاعات الحيازة وتسويتها، والتعلم وحل املشكالت، وتحديد االستجابات 

الجديدة واالبتكارية. وتدعم الشبكات االجتامعية قدرة أي مجتمع عىل االستجابة للتحديات واألزمات، وتتيح يف غالبية 

األحيان الوصول للموارد الالزمة أو الدعم يف األوقات الصعبة. وميكن إسناد الشبكات االجتامعية إىل املجتمعات املحلية 

أو الحركات االجتامعية. ومن جانب آخر، ميكن للحكومات أن تتدخل عرب إنشاء الخدمات االجتامعية وتوفري الدعم من 

أجل تجنب انحالل العالقات مام يؤدي لنشوب نزاعات.
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ويرشح مجال العمل 5 سبل تعزيز قدرات الحوكمة املحلية، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل املنظامت الرعوية والشبكات 

االجتامعية و "دعم" املنظامت الحكومية، ولكن مع االعرتاف بأن القدرات تتأثر باملنظامت واملؤسسات عىل مستويات 

متعددة.

التمييز بني املؤسسات واملنظامتما هي القدرات؟

عىل 	  التأثري  قدرة  إىل  الحوكمة  بقدرات  يشار 

عملية اتخاذ القرارات. وقدرات املنظامت تعني، 

يف هذا السياق، القدرة عىل تنفيذ وظائفها، طبقاً 

ملبادئ الخطوط التوجيهية.

تختلف القدرات عن القابلية التي تستخدم أحيانا 	 

بشكل ضيق لإلشارة إىل القدرة عىل تنفيذ مهمة 

وسيلة  لتصميم  الالزمة  القدرة  مثل  معينة، 

للحوكمة.

"املؤسسات" 	  بني  التمييز  الفصل  هذا  يف  يجري 

واملنظامت.

والقواعد، 	  الحقوق،  إىل  باملؤسسات  يشار 

املؤسسات  ولكن  القرارات.12  اتخاذ  وإجراءات 

ما  يف  تتشابك  العملية،  الناحية  من  واملنظامت، 

بينها كقسم من مجموعة معقدة من االستجابات 
البرشية للمجتمعات الحاكمة واإلدارية.13

Young, 2003  12

2015 ,Lebel ;2015 .Colman و Stern  13

وميكن تجميع القدرات املتعددة الالزمة للمنظامت واألفراد العاملني فيها لالضطالع بدورهم يف ما يتصل بتعزيز 

حوكمة الحيازة حول قدرة القيام مبا ييل:

التفاعل واالشرتاك مع فاعلني متعددين ذوي آراء متنوعة ومعارف ومهارات يف مجاالت:  1

اتخاذ القرارات؛	 

التعلم واالبتكار ووضع حلول تغيريية وتغيري العقليّات؛	 

وضع سياسة مؤسسية جديدة.	 

تنسيق األنشطة لجهات فاعلة متعددة )مبا يف ذلك الوكاالت الحكومية( لتحسني التكامل بني أنشطتها من أجل   2

تحقيق هدف مشرتك.

تعزيز الثقة كأساس للعمل املشرتك عىل إنجاز الحلول املتفق عليها.  3

الدفاع عن حقوق الحيازة )واملطالبة بها(.  4

االعرتاف بالروابط بني النظم اإليكولوجية واالستدامة االجتامعية ودراستها.  5

التعلم واالستجابة للمخاطر والضغوط والتهديدات.  6

األداء ككيان فّعال   7
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القدرة 1: التفاعل واملشاركة مع جهات فاعلة متعددة

إن تعزيز قدرة الوكاالت الحكومية، واملجتمعات الرعوية واملزارعني املحليني عىل املشاركة بفعالية أكرب يف ما بينهم 

يتطلب يف الغالب إصالح العالقات، وتحسني التعلم ومعالجة التحديات املؤسسية ذات الصلة. ومتثل هذه املشاركة يف 

آن الهدف النهايئ املتوخى وقسامً من عملية تحسني التفاعل. وهي توفر األساس الالزم لبناء االحرتام املتبادل من خالل 

االعرتاف باألعراف والتقاليد )املعرفة والقانون واملامرسة( وقدرة الحوكمة الذاتية التي تكمن يف املؤسسات املحلية 

.)2011 ,Simelton و Tarrason و Ravera( ومؤسسات الشعوب األصلية

القدرات معالجة جوانب الالمساواة يف عملية الحوكمة، مثل الالمساواة بني الجنسني يف  وقد يتطلب تعزيز هذه 

املؤسسات عىل كافة املستويات، مبا يف ذلك القوانني. وغالباً ما يحدد الرعاة القادة املحليني باعتبارهم محور التفاوض 

التمثيل  أّن ذلك أخذ يتغري اآلن مع تطور  املوارد ورمبا اعتربوهم أكرث املفاوضني رشعية، مع  بشأن حقوق استخدام 

السيايس )مثل املجالس املحلية(. ورمبا تطلّب األمر وجود قدرات أقوى لتسوية النزاعات الكامنة واإلجحاف التاريخي 

امللحوظ يف تقاسم املوارد. وقد يلزم أيضاً وجود قدرات أقوى للتفاوض بشأن جرب الرضر؛ عىل سبيل املثال، عند فقدان 

األرايض الرعوية لصالح التنمية أو إلنشاء املناطق املحمية.

ومن شأن استبانة حوافز الحوار الرئيسية أن يعزز القدرات. فتعيني املصالح أو األهداف املشرتكة بني الفئات املختلفة 

ميكن أن يوفر أساساً للحوار. ففي شامل نيجرييا، عىل سبيل املثال، تؤلف الصحة وتربية املاشية عنرصاً متكامالً يف الحياة 

اليومية لرعاة الفوالين وكانت مبثابة حافز رئييس لنجاح الحوكمة الذاتية )Okello وآخرون، 2014(. كذلك فإن تطوير 

شبكات اجتامعية جديدة لرعاية التفاعل بني الرعاة والجهات الفاعلة األخرى ميكن أن يفيض إىل رشاكات تتناول معالجة 

النطاق  عىل  املجمعات  وإدارة  األسواق  بعوملة  املقرتنة  واملخاطر  الحيازة،  فقدان  مثل  الكربى،  املتزايدة  التحديات 

.)2011 ,Simelton و Tarrason و Ravera( اإلقليمي التي مل تعد تدرك االحتياجات املعيّنة للمياه

مشاركة الرعاة يف محمية أنكاريس ليونيسيس للمحيط األحيايئ

منطقة أنكاريس ليونيسيس هي منطقة جبلية تقع يف شامل غرب إسبانيا، وتعرف كمحمية للمحيط األحيايئ منذ عام 
2006. وتدار املحمية من قبل عدد من البلديات يف إقليم ليون باإلضافة إىل مؤسسة سيودين )CIUDEN(. وقد أصبح 
النهج التشاريك للتخطيط واإلدارة نهجاً مثبتاً لتحسني إدارة محمية املحيط األحيايئ وأدى إىل تعزيز املشاورات حول 
خطط املحمية االسرتاتيجية. وتم إنشاء "مجلس املشاركة" باالستناد إىل قواعد وبنية متفق بشأنهام، لقيادة عملية 
اتخاذ القرارات الخاصة باملحمية. وميثل املجلس السكان املحليني يف الحوار فضالً عن مشاركته يف اإلدارة ويف تنفيذ 

إجراءات محددة ملحمية املحيط األحيايئ وهو يعمل ضمن رشاكة مع اللجنة العلمية التابعة للمحمية.

الريفي.  للمجتمع  االجتامعي  النسيج  تعزيز  بفضل  األحيايئ  للمحيط  ليونيسيس  أنكاريس  محمية  نجاح  تيرس  وقد 
وتحقق ذلك من خالل بناء شبكات الرعاة املحليني كأسلوب لتحسني تأثريهم ورؤيتهم ودورهم الفعال يف تخطيط 
أعىل من  يستلزم مستويات  املحمية، مام  إدارة  بارز يف  دور  تأدية  الرعاة  تتطلب من  االسرتاتيجية  ولكن  األرايض. 
املعرفة والقدرات، وتوزيع أفضل للموارد البرشية واملالية. ويستفيد الرعاة يف إسبانيا من وعي عام ودعم متزايدين، 
وذلك بصفة خاصة بفضل تزايد الوعي بدورهم يف اإلدارة البيئية. ومع ذلك، يتواصل بذل الجهود لتعزيز قدرتهم 

.)2014 ،Herrera( كجامعة للضغط وإبرازهم بشكل أوضح وضامن وجود األطر القانونية الالزمة لدعم مشاركتهم
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القدرة 2: تنسيق األنشطة بني مختلف الجهات الفاعلة

تنشأ من املؤسسات  التي  التنسيق  نوعان من مشكالت  هناك عموماً 

الحاجة إىل االتفاق ما بني املؤسسات. فمع  النوع األول هو  الرعوية. 

صعوبة  أيضاً  تتزايد  الرفض،  حق  متارس  التي  املؤسسات  عدد  تزايد 

الحوكمة  عىل  ذلك  وينطبق   .)1995  ،Tsebelis( اتفاق  إىل  التوصل 

الرعوية بصفة خاصة ألن الرعي ميثل مامرسة عابرة للمناطق والحدود 

السياسية  األولويات  تتباين  أن  يجوز  املستوى،  هذا  وعىل  الدولية. 

والشواغل بني املنظامت املشاركة التي لديها حق الرفض. ويؤدي ذلك 

إىل زيادة خطر الوقوع يف فخ اتخاذ قرارات مشرتكة، مام قد يفيض إىل 

هذه  تعكس  وقد   .)1988  ،Scharpf( األمثل  املستوى  دون  نتائج 

و    Ostrom( املؤسيس  "التداخل"  وغياب  التعلم  نقص  األوضاع 

.)1994 ,Walker و Gardner

وينشأ النوع الثاين من مشكالت التنسيق "عندما تخفق املؤسسات من 

مختلف املستويات يف االعرتاف ببعضها البعض، حيث يتنافس اإلجراء 

يف  املتخذة  والقرارات  األنشطة  مع  واحدة  مؤسسة  سياق  يف  املتخذ 

سياق  يف  ذلك  ويتضح   .)2012  ،Poteete( أخرى"  مؤسسات  سياق 

الحوكمة الرعوية غاية الوضوح يف النزاعات وتحديات الحوكمة التي 

تنشأ يف ما يتعلق بالتنمية الزراعية الواسعة النطاق. ويف هذا السياق، 

يكون الرعاة وإنتاجهم الغذايئ يف موضع "معتم" أمام املنظامت التي تتابع التنمية الزراعية الواسعة النطاق كحل ملشكلة 

األمن الغذايئ وانعدام النمو االقتصادي. ومثة مواقع معتمة أخرى تتعلق بالتنافس عىل املوارد أو النزاعات التي تحدث 

.)2006 ،Lund( حول السلطة كام يتضح من االتصاالت العديدة بني السلطات التقليدية واملنظامت التابعة للحكومة

ولزيادة القدرة عىل التنسيق، يلزم االهتامم مبا ييل:

أو  املتداخلة  بالحوكمة  أحياناً  إليها  يشار  للحوكمة:  متعددة  مراكز  بني  الربط  خالل  من  للتنسيق  آليات  إنشاء 

املتعددة املراكز. وينبغي للرتتيبات املؤسسية التقيد والسامح مبا ييل: )أ( وجود عدة وحدات ذاتية التنظيم 

ومستقلة عن بعضها بشكل رسمي؛ )ب( اختبار العمل وفقاً ألساليب تراعي اآلخرين؛ )ج( عمليات التعاون 

.)1994 ,Walker و Gardner و Ostrom( والتنافس والتنازع وتسوية النزاعات

خفض تكاليف املعامالت التعاونية يف سياق املشاكل املعقدة واملنترشة املرتبطة بالرعي. وتناقش هذه املسألة   1

يف سياق القدرة 1 والحل بشأن التعلّم االجتامعي )مجال العمل 7(.

املؤسسات   2 بني  التنسيق  لتيسري  أساسية  جهات  باعتبارها  املجتمعية  واملنظامت  الرعوية  املؤسسات  تعزيز 

العمومية. وميكن للمؤسسات الحكومية االستفادة من املعارف الغنية واملرونة لدى املؤسسات الرعوية بالعمل 

معها رسمياً واحرتامها، مام يساعد بدوره عىل دعم احرتام املنظامت الحكومية.

النهج الجديدة لالعرتاف بالحوكمة املحلية

األمريكية  املتحدة  الواليات  أنحاء من  الشعبية يف  الحوكمة  انبثقت 
كطريقة لتعزيز قدرة أصحاب مزارع تربية املاشية عىل االستفادة من 
املراعي. وثبتت الحاجة للجهود التعاونية كحاجة فعلية يف تكساس، 
املاشية عىل تسويق  الربية مريب  الحياة  إدارة  رابطات  حيث تساعد 
لخفض  وتأهيلهم  املصيدة  حيوانات  وإدارة  لديهم،  الصيد  فرص 
منتزهات  إدارة  وهي  الحكومية،  الوكاالت  إحدى  ومتثل  الرضائب. 
الخطوط  تعد  حيث  هاماً  ميرّساً  الربية،  للحياة  املحمية  تكساس 
التوجيهية عن طريق خطط إدارة الحياة الربية. ونتيجة لذلك، يتمكن 
التي يجنونها من االستخدام الذيك  الفوائد  مربو املاشية من تحسني 
للموارد، والتي يكون استخدامها عادة دون املستوى املطلوب، مام 
للمحافظة سوية عىل أراضيهم الواسعة، عوضاً  اقتصادياً  يتيح حافزاً 

عن تقسيمها وبيعها.

وجامعة "مالباي بوردرالند" هي منظمة ال تتوخى الربح قادرة عىل 
إبرام عقود تيسريية ألغراض الحفظ يف أريزونا، وهي عقود تربم بني 
لتحسني  خاصة  متنح حقوقاً  التي  األخرى  واملنظامت  األرايض  ماليك 
املاشية. ويؤدي ذلك إىل  تربية  تتيحها مزارع  التي  البيئية  الخدمات 
عمل جامعي إلنعاش وحفظ مناظر طبيعية سليمة وغري مجزأة مع 
الطبيعية.  والعمليات  البيولوجي  التنوع  حيث  من  ِقيَمها  زيادة 

.)2014 ،Macaulay و Sayre و Huntsinger(
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القدرة 3: تعزيز الثقة

والتنافس كليهام عىل  بالتعاون  املراعي  تؤثر عىل حوكمة حيازة  أو  التي تعمل  املنظامت  العالقات بني  ميكن تصوير 

عىل  سلبي  أثر  الفاعلة  الجهات  بني  الثقة  والنعدام  وتوزيعها.  واستخدامها  املوارد  عىل  الحصول  يف  التحكم  حقوق 

الحوكمة. ويشمل ذلك جموداً يف التخطيط، ودعاوى قانونية تعطّل إجراءات اإلدارة، وعدم االمتثال للوائح، واعرتاضات 

عامة بل وحتى نزاعات عنيفة مع تقليل إمكانية التعلم والتجربة. وبالعكس، فإن تعزيز الثقة بني منظامت الحيازة ميكن 

.)2015 ,Baird و Stern( أن يشجع عىل إعادة النظر يف االفرتاضات وتعزيز العمل الجامعي بفعالية أكرب

وغالباً ما يعني توطيد الثقة إصالح العالقات القامئة وزيادة التبادل اإليجايب وتقليل اآلثار السلبية يف كّل من الرتتيبات 

املساءلة، واالعرتاف  آليات  الثقة  بناء  Lewicki و Zaheer, 2009(. وتشمل عنارص  و   Dirks( املؤسسية  والتفاعالت 

واإلدماج بصورة فعلية، وتعزيز التمثيل واحرتام النظم اإلدارية التقليدية ونظم الحوكمة واملعارف. وتجري معالجة 

هذه الجوانب يف مواضع أخرى من هذا الدليل التقني. وتشمل االسرتاتيجيات األخرى ما ييل:

إتاحة حّيز النبثاق املنظامت املجتمعية والشبكات االجتامعية القوية والفعالة وكذلك آليات أفضل إلسامع   1

أصواتها وإرشاكها. وقد يشمل ذلك تعزيز املنظامت واملؤسسات التقليدية.

بأنها متثل صوت   2 يعرتف  التي  الجهة  اختيار  الثقة. ويشكل  استعادة  أجل  التقليدية من  بالسلطات  االعرتاف 

الرعاة قراراً البد وأن يتخذه الرعاة أنفسهم. وقد تكون هناك رضورة معالجة مسألة الحاجة ألشكال متعددة 

من التمثيل )مجال العمل 1(.

بناء شبكات للمعلومات، مبا يف ذلك الحصول عىل املعلومات بشأن املبادرات/اإلجراءات التي تؤثر عىل الرعي   3

وحيازة املراعي. ومن شأن شبكات املعلومات أن تحّسن الشفافية وبإمكانها أيضاً دعم الرعاة لزيادة فعالية 

التصدي للضغوط والتهديدات. ويلزم توصيل املعلومات بأساليب مالمئة، مبا يف ذلك التواصل الشفهي.

تعزيز آليات املساءلة والتمثيل )انظر املناقشة يف إطار مجال العمل 1(.   4

القدرة 4: الدفاع عن حقوق الحيازة )واملطالبة بها(

إّن العديد من الحكومات اآلن بصدد إطالق عمليات إلصالح الحيازة؛ بيد أن املجتمعات الرعوية كانت، إىل حّد بعيد، 

غري قادرة عىل املساهمة يف كيفية تحديد تلك الحقوق وتنفيذها. ويف ما ييل االسرتاتيجيات التي ميكن أن تساهم يف 

تحقيق هذه القدرة املجتمعية.

بناء املنظامت املجتمعية والشبكات االجتامعية وتعزيزها  كام نوقش يف سياق القدرة 3، فإن دعم تعزيز املنظامت   1

الرعوية والشبكات االجتامعية يشكل عنرصاً حاسامً يف تحسني قدرات الرعاة، مبا يف ذلك الدفاع عن حقوقهم. وتوفر 

هذه املنظامت منصات لتقاسم املعلومات والتوعية بشأن حقوق ومسؤوليات مديري األرايض، مبا يشمل الخيارات 

الشبكات  وبإمكان  الحقوق.  تلك  ضامن  يف  أخرى  رعوية  مجتمعات  تجريها  التي  والتحديثات  القامئة  القانونية 

االجتامعية أداء دور شديد األهمية يف متكني النساء وإتاحة اشرتاكهن يف الحوار بشأن األرايض والحوكمة.
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عن   2 املسؤولية  بشأن  االلتباس  تبديد 

التوترات  إن  األرايض   حقوق  منح 

التي تحدث عىل مستوى الحكومة بني 

مختلف الوزارات وكذلك بني الحكومة 

توزيع  حول  التقليدية  واملنظامت 

أولئك  من  تُستّغل  أن  ميكن  األرايض 

التي  السلطة  تدخل  يلتمسون  الذين 

يعتربونها أكرث احتامالً لدعم مصالحهم 

 .)2009  ،Pelusoو  Ribot( الشخصية 

وقد تكمن تلك االلتباسات يف التداخل 

لديها  التي  الحكومية  املنظامت  بني 

مختلف  إجازة  عىل  القدرة 

االستخدامات للموارد الرعوية، ومنها بوجه الخصوص املوارد التي ال تندرج ضمن ملكية واضحة. وقد تتطلب إزالة 

تلك االلتباسات مراجعة القوانني وإقامة الحوار بني املنظامت ذات االدعاءات واملصالح املتداخلة.

تعزيز العمليات املؤسسية غري املنحازة والتي يتاح الوصول إليها محلياً لتسوية قضايا حيازة األرايض  ينبغي أن يتم   3

تحديد األشكال املناسبة والقوى املعيّنة باتباع عمليات تشاركية يف اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات )مجاال العمل 2 و 6(.

القدرة 5: االعرتاف بالروابط بني النظم اإليكولوجية واالستدامة االجتامعية ودراستها

كام نوقش يف القسم األول، فإن النظم الرعوية هي نظم اجتامعية وإيكولوجية يف آن واحد ولديها مؤسسات معقدة 

تدعم الصمود يف كال الجانبني. والناس يعانون أيضاً لدى تأثر املوارد الطبيعية بضغوط خارجية. وميكن تحسني قدرة 

الحكومة والجهات الفاعلة يف املجتمع عىل املحافظة عىل هذا التوازن الهش من خالل ما ييل:

االعرتاف بالنظم الرعوية التقليدية مبا يف ذلك مؤسساتها ومعارفها باعتبارها الجهة الفاعلة الرئيسية املسؤولة   1

عن هذه املجاالت. انظر مجال العمل 4.

تبادل املعارف بشأن اآلثار البيئية لألنشطة الخارجية املنفذة عىل األرايض الرعوية والقيمة االقتصادية لخدمات   2

النظم البيئية التي يحميها الرعاة. وتساعد منتديات التعلم عىل تحسني تفهم تلك اآلثار وأنشطة الدعم التي 

توفرها شتى الجهات الفاعلة النتقاء األنشطة املستدامة إيكولوجياً واجتامعياً )انظر مجال العمل 7(.

االعرتاف بالنظم املؤسسية املتداخلة التي تحدث يف إطارها الحوكمة وإدارة األرايض عىل أدىن مستوى. ويساعد   3

النظم  أو  التقليدية  نظمها  بواسطة  املحلية،  املجتمعات  إطار  )أي يف  مستوى  أدىن  األرايض عىل  إدارة  تعيني 

الحكومية املحلية( عىل تعزيز التعلم من خالل اإلدارة واتباع نهج إدارية قابلة للتكيّف.

تعزيز أصوات الرعاة

من  العاملية  املبادرة  مثل  منظامت  املايض، ساهمت جهود  العقد  يف 
أجل األنشطة الرعوية املستدامة، والتحالف العاملي للشعوب األصلية 
ملنظمة  الرعوية  املعارف  مركز  مبادرة  أقرب  وقت  ومنذ  املتنقلة، 
وتحسني  الرعاة  صوت  تعزيز  يف  هامة  بإسهامات  والزراعة  األغذية 
حوكمة املراعي. واستطاعت هذه املبادرات القيام بذلك بفضل العمل 
والحكومات  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الرعوية،  الجامعات  مع 
واملنظامت اإلمنائية الدولية. وعىل الرغم من التقدم الواسع الذي أُحرز 
يف العقد األخري، ما زال الرعاة من جميع أنحاء العامل يعانون من عدم 
التيقن بشأن مستقبلهم بسبب تشكيكهم املستمر يف التزام الحكومات 

باحرتام حقوقهم اإلنسانية وكفالة رفاهيتهم
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القدرة 6: التعلم واالستجابة للمخاطر والضغوط والتهديدات

عىل نحو املناقشة يف إطار مجال العمل 7 بشأن التعلم التعاوين، فإن اإلنتاج املشرتك للمعرفة )فهم جديد يشمل القدرة 

عىل استخدام املعلومات بسبل ابتكارية( ميكن أن يعزز قدرات الحوكمة بالجمع بني نظم معرفية مختلفة بسبل تُحدث 

تغيرياً اجتامعياً مستنرياً )Lebel وWattana وTalerngsri، 2015(. وألن هذا النوع من التعلم يجري محلياً وبحسب 

السياق، فإن مثة أهمية حاسمة لقدرات الجهات الفاعلة املحلية والخارجية عىل االنخراط فيه. وتجري مناقشة ذلك يف 

القسم ذي الصلة.

القدرة 7: األداء ككيان فّعال

تضطلع املنظامت املحلية بدور أسايس يف تعزيز حوكمة الحيازة. والنهج املعتاد لتعزيز الحيازة هو بإنشاء مؤسسات 

هجينة للعمل كجهة وصل بني املؤسسات العرفية والحكومية، وذلك مثل لجان إدارة املراعي أو رابطات الرعاة. ويف 

حني ميكن لهذه املنظامت أن تشكل املحور الذي يرتكز إليه النجاح، ميكنها أن متثل أيضاً موطن ضعف إذا مل تحصل 

نفسها عىل إدارة وتنظيم جيدين. لذا فال بّد من أن تشكل التنمية التنظيمية املحلية قسامً من اسرتاتيجية تعزيز حوكمة 

األساسية  الداخلية، ونظمها  املنظامت، وهياكل حوكمتها  لتلك  القانوين  املركز  تثبيت  أن يشمل ذلك  الحيازة. ويجوز 

للمساءلة والفعالية التنظيمية. 

بناء املؤسسات يف منغوليا

الحظ الرعاة يف منغوليا انتقال سلطة التحكم يف مراعيهم البالغة مساحتها 128 مليون هكتار من تحكم أيادي األديرة 
إىل تحكم السلطة املنغولية العلامنية يف عام 1921. وأنشأت الدولة برنامجاً إلضفاء الصفة الجامعية )برنامج نيغديل( 
للرعاة يف عقد الخمسينات من القرن املايض ثم ألغت الطبيعة الجامعية لقطاع الرعي يف أوائل عقد التسعينات من 
القرن املايض حني بدأت يف تحويل موارد الدولة إىل القطاع الخاص. ومع أن املراعي مل تحّول إىل القطاع الخاص، فإن 
انسحاب الدولة ترك فراغاً يف عملية اتخاذ القرارات مل تستطع مؤسسات الرعي القامئة عىل عالقات القرابة سّده. 
وأدى إضفاء الصفة الجامعية إىل إضعاف النظم القامئة عىل عالقات القرابة؛ وهكذا فقد أدى انسحاب الحكومة إىل 
خلق اضطراب ونزاعات بني الرعاة. وباإلضافة إىل اضطراب الشؤون هذا، بدأت الحكومة يف توزيع حقوق استخراج 
املعادن عىل أصحاب املشاريع الخصوصيني. وأدى ذلك بدوره إىل تقييد الوصول إىل املراعي وإىل تلوث املوارد املائية. 
وبدأ الرعاة الذين واجهوا هذه املشكالت يف تحدي الحكومة من خالل الحركات االجتامعية املحلية، عرفت أشهرها 
باسم حركة نهر أونجي التي تشكلت يف عام 2001. ولغرض تعزيز قدرة الجامعات املحلية عىل إدارة موارد الرعي 
التقني  التعاون  منظمة  مثل  دولية،  إمنائية  منظامت  أخذت  الرعوية،  املوارد  إدارة  بشأن  الحكومة  قرارات  ورفض 
األملانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل، تنفذ برامج إلدارة املوارد الطبيعية يف منغوليا. وسعت تلك 
الربامج من أجل بناء قدرة الوكاالت الحكومية املسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية يف منغوليا. وقد تعززت حركات 
الرعاة االجتامعية يف منغوليا بفضل أنشطة هؤالء الرشكاء الدوليني واألنشطة التي تقوم بها حركات اجتامعية مثل 

التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة. 
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تجنب النزاعات وإدارتها مجال العمل 6: 

الهدف: يتمحور الكثري من النزاعات يف املناطق الرعوية حول حيازة األرايض واملوارد ذات الصلة، بالرغم من وجود 

عوامل هامة أخرى. وميكن لحدوث نزاع هام أن يؤثر يف قدرة الدول عىل تحقيق األمن الغذايئ واألهداف اإلمنائية 

األخرى. ولهذه األسباب، تتسم تسوية النزاعات بأهمية حاسمة يف تنفيذ الخطوط التوجيهية. وقد صمم هذا املجال من 

أجل تجنب النزاعات وإدارتها، وضامن مراعاة سياسات الحيازة والتدخالت املتصلة بها للنزاعات )أي عدم إسهامها يف 

النزاعات( وتحسني املشاركة والتعاون. وال يتناول هذا القسم النزاعات عىل نطاق واسع )عىل مستوى الدولة(، ولكنه 

يعرتف بأنها تؤثر تأثرياً عميقاً عىل حوكمة املراعي يف بعض البلدان.

ملاذا تثري النزاعات القلق؟

يكرث يف بعض البلدان اقرتان الرعي بالنزاعات، ويف حني ال يعكس ذلك الوضع العاملي للرعي، حيث تجدر مالحظة آلياته 

الداخلية إلدارة النزاعات، فإنه يحتمل مع ذلك وجود رابطة متينة بني التنازع عىل املوارد وضعف حوكمة الحيازة. 

باإلضافة إىل ذلك، ومع بذل الجهود من أجل تعزيز الحيازة، فإن عدم اتخاذ االحتياطات الكافية قد يؤدي إىل خطر تفاقم 

النزاع أو نشوء نزاعات جديدة. ويتشعب العديد من النظم واملجتمعات الرعوية بسبب الحدود الدولية أو املحلية، مام 

يشكل عامالً آخر للتعقيد، ويف بعض الحاالت، يجد الرعاة أنفسهم داخل نزاعات سياسية عىل مستويات مختلفة. 

بالغ التعقد وقلاّم ميكن عزوه لعامل واحد أو عاملني فقط. فقد تتفاعل مصادر توتر أو ضعف  النزاع أمراً  ويعّد 

عديدة يف ما بينها، مبا يف ذلك الفقر، والتوترات الدينية أو العرقية، وتقاليد رسقة املاشية، والتوافر املتزايد لألسلحة 

النارية، وعدم وضوح الحيازة، والفساد واملحسوبية، والضغوط املتصلة باألرايض والسكان، والتوسع الصناعي والزراعي، 

وضعف مستوى عاملة الشباب وعوامل عديدة أخرى. وتشمل عوامل "مضاعفة" النزاعات ظواهر مثل انتزاع األرايض، 

واالستثامرات األجنبية املخصصة لألرايض وتغرّي املناخ، وتتفاقم معظمها نتيجة انعدام أمن الحيازة. وتقّوض النزاعات 

األمن البرشي أيضاً، مبا يف ذلك القدرة عىل تحقيق األمن الغذايئ،14 حيث مل يتوصل أي بلد يشهد نزاعاً إىل تحقيق األمن 

.)1999 ،Sen( الغذايئ

ورغم تعدد مخاطر النزاعات يف املجتمعات الرعوية، فإن العالقات السائدة بني الرعاة والجهات األخرى هي عالقات 

تعاونية وتضافرية إىل حّد واسع. وهو اعتبار هام ألن توطيد عالقات التعاون والعالقات اإليجابية، واالستناد إىل آليات 

راسخة يف إطار التفاوض بني املجتمعات، ميكن أن يساعد عىل الحّد من نطاق النزاعات.

14 املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية.
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العنارص الرئيسية للنهج املراعي للنزاعات يف تنفيذ الخطوط التوجيهية

ارتفعت مستويات  حيثام  أكرث حدوثاً  فالنزاعات  الجذرية.  النزاع  أسباب  تعالج  أن  الفعالة  املستدامة  للحلول  ينبغي 

الجذرية  األسباب  هذه  تعالج  أن  للنزاعات  لالستجابات  وينبغي  محدودة.  الفرص  كانت  وحيثام  والفقر  الالمساواة 

النزاعات يف أوساط  املادية كاألرايض. وتجنب  املوارد  الحصول عىل  الفقراء من  البنيوية، مبا يف ذلك حرمان  وأسسها 

املجتمعات الرعوية لن يتحقق عىل األرجح ما مل تكن هناك حلول طويلة األجل ودامئة وعادلة ملسألة حيازة األرايض. 

وينبغي، باإلضافة إىل ذلك، معالجة العوامل األخرى املسببة للفقر، مبا يف ذلك التهميش االقتصادي نتيجة انعدام الدعم 

اإلنتاجي املالئم وعملية الضغط التي يسببها التوسع الزراعي.

ويلزم من الحّل املجدي للنزاعات مراعاة املسائل بحسب نطاقها. فحيثام تعلقت النزاعات عىل املوارد مبسالك عابرة 

للحدود الوطنية أو بسياسات اقتصادية إقليمية، وجب عىل الحلول تناولها عىل هذا املستوى. وعىل املستوى املحيل، 

ستتوقف  لتسويته،  تعاونية  اسرتاتيجيات  أو  النزاع  موقف  األخرى  واملجتمعات  الرعوية  املجتمعات  اعتنقت  سواء 

التحديات التي تواجهها عىل قدراتها وعىل حوافزها.

السياق

صفات املوارد

النتائجالتحديات الكامنة

صفات مستخدمي 

املوارد

ترتيبات الحوكمة

مؤسسات 

العمل 

الجامعي

تحسني العالقات بني الجهات 

الفاعلة وتعزيز املنظامت

تقليص الالمساواة يف توزيع املوارد

االتفاق عىل القواعد مبا يف ذلك 

املسؤوليات والحقوق

أمناط النزاع 

والتعاون

تقييم معايري النتائج

التأثري عىل حالة املوارد واتجاهاتها؛	 

التأثري عىل أصول كسب العيش وقدرتها عىل التكيف؛	 

التأثري عىل الحوافز املؤسسية وحوافز الحوكمة ألجل الصمود االجتامعي اإليكولوجي؛	 

خطر حدوث نزاعات يف املستقبل.	 

الشكل 13:

نهج نظري لفهم النزاع

)Ratner وآخرون، 2013(
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تشمل  وهي  السياق.  بها  يتسم  التي  املختلفة  األبعاد  فهم  عىل  لها  واالستجابة  النزاعات  فهم  جهود  أحد  ويركز 

املسببات من املجاالت االجتامعية واالقتصادية، والعالقات بني الفاعلني وفرصهم، وترتيبات الحوكمة. ووفقاً للقدرات 

الكائنة، ميكن لتلك املسببات أن تفيض إىل استجابات تعاونية أو إىل نزاعات. فمواجهة نقص املوارد )كاألرايض، أو املياه، 

املوارد  تلك  التنازع عىل  احتامل  املجتمعات عن  بني  التقاسم  آليات  وإرساء  التعاون  احتامل  يزيد من  ذلك(  إىل  وما 

الشحيحة، وذلك إذا كانت قادرة عىل التفاوض والحوار يف ما بينها )Kok و Lotze و van Jaarsveld, 2009(. وتشمل 

العنارص الرئيسية لتجنب النزاعات وإدارتها ما ييل:

فهم مسببات النزاع وعوامل مضاعفته – تحليل النزاع؛. 1

استعادة قدرة املؤسسات التقليدية؛. 2

تعزيز التامسك االجتامعي والعالقات االجتامعية الطيبة؛. 3

تعزيز اإلدارة واالستدامة البيئية؛. 4

إصالح العالقات؛. 5

جعل الحوكمة وعمليات اتخاذ القرارات أكرث إنصافاً؛. 6

ترسيخ وضوح الحيازة؛. 7

تعزيز القدرة )املؤسسية( عىل إخامد األزمات والتصدي لها؛. 8

معالجة العوامل التي تدعم الالمساواة البنيوية.. 9

فهم مسببات النزاع وعوامل مضاعفته: تحليل النزاع  -1

تحليل  إجراء  األوىل هي  الهامة  الخطوة  فإن  وبالتايل  األوضاع.  النزاعات عن سواه من  أوضاع  يختلف كل وضع من 

ملسببات النزاع وعوامل مضاعفته املتعلقة بحيازة األرض وسبل الرعاة املعيشية. ويشكل هذا التحليل أساساً لتحديد 

االستجابات املناسبة. وينبغي أن يكون التحليل شامالً، مع دراسة العوامل االجتامعية والبيئية واالقتصادية والسياسية، 

مبا يف ذلك العوامل التالية:

الطبيعية مسببات   1 باملوارد  األرايض واالنتفاع  التي تطرأ عىل حقوق حيازة  التغريات  الحيازة: تشكل  حقوق 

النزاع الرئيسية حيث ميكن أن يكون فقدان األرض مرادفاً لفقدان الفرص وزيادة االستضعاف. ويساعد تحديد 

التغريات يف الحقوق وأسبابها الكامنة )مسببات النزاع املحتملة( عىل فهم املسببات الرئيسية.

واالستضعاف    2 العيش  كسب  سبل  عىل  تأثريها  كيفية  وفهم  واإليكولوجية  الزراعية  الظروف  يف  التغريات 

ويشمل ذلك تحديد املوارد الرئيسية وفقدانها من خالل عمليات التغري البيئي مبا يف ذلك تغري املناخ وتدهور 

املوارد. ويشمل تغري املناخ أمناط تهاطل األمطار، وظروف املراعي، وما شابه. ويساعد هذا عىل تحديد الضغوط 

البيئية وجوانب الضعف املتعلقة بها. ويعطي ذلك أيضاً فكرة عن مدى توسع نطاق شّح املوارد.

القرابة   3 القامئة كعالقات  ويشمل ذلك دراسة شبكات األمان  كفاءة نهج كسب العيش واآلثار املرتتبة عليها  

والدعم االجتامعي، وتزايد الفقر، وفقدان القطعان أو تغريها.

وجود   4 ذلك  يف  مبا  الحكومة  مع  التاريخية  والعالقات  الراهنة  العالقات  تحليل  ينبغي  والشبكات   العالقات 
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قدرة  مدى  التحليل  هذا  ويكشف  اآلخرين.  الرعاة  مع  التاريخية  والعالقات  الثقة  وحالة  الكامنة،  النزاعات 

املجتمعات عىل التصدي بشكل جيّد لظروف األزمات املتزايدة.

املنظامت املجتمعية املحلية مبا يف ذلك السلطات التقليدية  ينبغي أن يشمل التقييم قوة هذه النظم، ومدى   5

آليات  عن  فكرة  ذلك  ويتيح  النزاعات.  تسوية  نظم  وجود  وتقييم  مرشوعة،  نظامً  اعتبارها  ومدى  رشعيتها 

الصمود الداخلية.

إذا كانوا   6 الصلة وما  الرعاة يف حوكمة األرايض واملوارد ذات  مبا يف ذلك أسلوب مشاركة  التمثيل واملساءلة، 

يشعرون بالتهميش. ويتيح ذلك فهم كيف يحدد الرعاة موقعهم بالنسبة إىل الدولة.

استعادة قدرة املؤسسات التقليدية  -2

يشّكل االعرتاف بالحوكمة الرعوية املحلية، ونظم تسوية النزاعات يف إطارها، طريقة فعالة ممكنة لتسوية النزاعات املحلية، 

بل وحتى النزاعات بني املستفيدين من شتى املجتمعات، حيث غالباً ما توجد أوجه شبه كافية ومبادئ مشرتكة يف ما بينها. 

ففي بعض النظم الرعوية، مثل منطقة السودان – منطقة الساحل يف أفريقيا، جرت تسوية النزاعات املحلية تاريخياً بأسلوب 

 Turner و   Kitchell( املستفيدة  الجامعات  مختلف  بني  تربط  معقدة  تعددية  اجتامعية  عالقات  خالل  من   التفاوض 

و McPeak , 2014(. ويف السودان، نجحت املنظامت التقليدية يف الوساطة وتسوية النزاعات مع الفاعلني الخارجيني الذين 

انجذبوا للمنطقة بعد انتعاش املروج. وهذا النهج أكرث فعالية يف املناطق التي ال تتسم بتباينات كبرية بني قوة الجهات الفاعلة 

يف سياق النزاع.

الحدودمواطن القوة
ية

رف
لع

ت ا
ليا

اآل

تشجع مشاركة املجتمع واحرتام القيم واألعراف 	 

املحلية

توفر املعرفة بشأن التجارب السابقة	 

تيرس الحصول عليها بالنظر إىل قلّة التكاليف، 	 

واستخدام اللغة املحلية، ومرونة الجدولة 

تستند عملية اتخاذ القرارات يف الغالب إىل 	 

التعاون، وتوافق اآلراء املنبثق عن طائفة واسعة 

من املناقشات والتي تدعم يف الغالب الرتايض 

املحيل

تساهم يف عملية الصمود الذايت املجتمعي 	 

والتمكني

عدم تساوي جميع الناس يف الوصول إىل املامرسات العرفية 	 

إلدارة النزاعات بسبب نوع الجنس، أو الطائفة، أو العرق 

أو غريها من عوامل التمييز

حلول املحاكم والقانون اإلداري محّل السلطات غري املعرتف 	 

بها قانونياً

تزايد اختالط املجتمعات، مام يفيض إىل إضعاف السلطة 	 

والعالقات االجتامعية

عدم القدرة يف الغالب عىل تسوية النزاعات بني املجتمعات 	 

املختلفة، أو بني املجتمعات والبنى الحكومية، أو املنظامت 

الخارجية

الجدول 2:

مواطن القوة وحدودها لدى 

مختلف آليات إدارة النزاعات

)Ratner وآخرون، 2013(
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الحدودمواطن القوة

ية
وم

حك
 ال

ظم
الن

نظم مثبتة رسمياً مع إجراءات يفرتض أنها 	 

محددة جيداً

تأخذ يف االعتبار املصالح والشواغل واملسائل عىل 	 

املستوى الوطني

قراراتها ملزمة قانونياً	 

يصعب يف الغالب عىل الفقراء والنساء والجامعات 	 

املهمشة واملجتمعات النائية الوصول إليها بالنظر إىل 

التكلفة وبعد املسافة والحواجز اللغوية واألمية 

والتمييز السيايس

تعوز األخصائيني القانونيني والفنيني غالبا خربات 	 

ومهارات اإلدارة التشاركية للموارد الطبيعية أو 

االهتامم الالزم بها

ت
عا

زا
للن

ة 
ديل

الب
ة 

ار
إلد

ا

تعزز إدارة النزاعات وتسويتها باالستناد للمصالح 	 

املشرتكة والتوصل لنقاط االتفاق

تتشابه عملياتها مع العمليات القامئة بالفعل يف 	 

الكثري من نظم إدارة النزاعات

تتسم بانخفاض التكلفة واملرونة	 

تدعم الشعور مبلكية الحلول وعملية تنفيذها	 

تشدد عىل بناء القدرات داخل املجتمعات ليك 	 

يتمكن سكانها من القيام بدور امليرّسين ومعالجة 

النزاعات عىل نحو فعال

يجوز أن تواجه صعوبات يف إرشاك جميع 	 

أصحاب املصلحة يف عملية املساومة

قد ال تتمكن من التخلص من تباين القوى بني أصحاب 	 

املصلحة حيث تبقى بعض الجامعات مهمشة

قراراتها قد ال تكون ملزمة قانونياً	 

يجوز أن يحاول بعض املشاركني اتباع أساليب وضعت 	 

يف بلدان أخرى دون تكييفها للسياقات املحلية

عدم وجود صكوك لضامن سيادة القانون.	 

تعزيز التامسك االجتامعي والعالقات االجتامعية الطيبة  -3

يف بعض املناطق حيث تسود عالقات راسخة نسبياً بني الرعاة وجريانهم مام يتيح أساساً كافياً لتيسري التفاوض بشأن 

 Turnerو  Kitchell( رسمية  بصورة  واملسالك  األرايض  لتأمني  الحاجة  تصور  عموماً  يضعف  األرايض،  إىل   الوصول 

 و McPeak, 2014(. وهذه املناطق هي عادة مواقع يقيض فيها رعاة االنتجاع قسامً كبرياً من السنة ويعودون إليها يف 

سنة بعد سنة، مام يؤدي إىل بناء عالقات أمنت بني الجامعات وتخفيف مفهوم األشخاص "الداخليني" و"الخارجيني" عىل 

النزاعات. ومن شأن دعم  نحو كبري. وهذا يعني أن االستثامر يف توطيد هذه العالقات ميكن أن يؤدي إىل الحّد من 

التواصل والحوار وغري ذلك من أوجه التفاعل أن يساعد عىل تعزيز الروابط بني الناس. وقد يتم هذا ببساطة من خالل 

تيسري التبادالت بشأن التطلعات العامة وغري الخصوصية، أو بصورة محددة مثالً من خالل تطوير املشاريع املشرتكة. 

تعزيز اإلدارة واالستدامة البيئية  -4

نظراً إىل ارتفاع مستويات تعّرض املجتمعات الرعوية وتأثرها بتغري النظم اإليكولوجية وضعفها، وتراجع قدرتها عىل 
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الصمود، فإن ذلك ميكن أن يشكل عامالً مضاعفاً للنزاع أو مثرياً له. وبالتايل فإّن استعادة قدرة النظم اإليكولوجية عىل 

الصمود وإدارتها ميكن أن يسهم يف خفض احتامل حدوث نزاعات. ومثة أمر هام هو أن صيانة النظام اإليكولوجي ميكن 

تُرفق  أن  يجب  لذا،  اآلخرين.  وخسارة  البعض  فوز  إىل  تؤدي  وقد  جديدة،  واعرتاضات  مطالبات  عىل  تحفز  أن 

االسرتاتيجيات اإليكولوجية بنظم مؤسسية ونظم للحوكمة. ويف سياق التوتر البيئي )أو بالفعل، أية عوامل توتر أخرى( 

ميكن أن يساعد تعزيز سبل كسب العيش وتحسني اإلنتاجية عىل حامية املجتمعات من اآلثار السلبية وتناقص احتامل 

تحول البيئة إىل عامل توتّر. 

إصالح العالقات   -5

هناك يف العديد من مناطق الرعي جذور تاريخية للنزاعات أو أن النزاعات أصبحت متوطنة فيها. ويف ذلك السياق، 

اتخذت العالقات بني شتى األطراف الفاعلة طابعاً عدونياً متطرفاً. ويتطلّب إصالح هذه العالقات يف بادئ األمر إيجاد 

الرغبة يف املشاركة. وميكن االستفادة من املشاركة األولية يف بناء فهم للتحديات واملشكالت والتطلعات لدى مختلف 

الثقة  بناء  أيضاً  فتستلزم  البعيد،  املدى  عىل  العمليات  أما  التوفيق.  يف  هامة  خطوة  هي  وتلك  املتنازعني.  األطراف 

واالستعداد للمشاركة يف إيجاد حلول مستدامة. وقد يتعنّي أيضاً عىل الوكاالت الحكومية املشاركة يف تسوية النزاعات 

التي تبدو ظاهرياً نزاعات بني الجامعات املحلية ألن معظم النزاعات بني الجامعات املحلية املختلفة تتعلق باألسلوب 

الذي تتبعه الدولة يف توزيع املوارد )مبا يف ذلك األرايض والقروض والفرص والفوائد االجتامعية(. 

جعل الحوكمة وعمليات اتخاذ القرارات أكرث إنصافاً  -6

تتعلق النزاعات غالباً بعمليات تعترب غري عادلة أو غري منصفة. ويشمل ذلك ظروفاً تُتخذ فيها قرارات تؤثر عىل سبل 

كسب عيش الرعاة ورفاههم دون متثيلهم أو مشاركتهم يف عملية اتخاذها. ويجوز أن تنشأ النزاعات بشأن العمليات 

أيضاً عند عدم اتباع اإلجراءات التي تم االتفاق عليها. ويتناول مجال العمل 1 أسلوب تحسني عمليات اتخاذ القرارات، 

مبا يف ذلك إتاحة صوت وسلطة أوسع للرعاة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل سبل كسب عيشهم ورفاههم.

7- ترسيخ الوضوح بشأن الحيازة

يؤدي وضع خطط جديدة وقواعد بشأن استخدام املوارد الطبيعية واالنتفاع بها إىل زيادة أوجه االلتباس بشأن الحيازة 

عىل املستوى املحيل. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال، تزايد الفصل بني القيّمني عىل املوارد والسلطات املسؤولة عن اتخاذ 

القرارات. ومن بني األمثلة عىل ذلك نظم اإلدارة املشرتكة التي تجمع بني أصحاب املصلحة املتعددين يف أداء دور اتخاذ 

القرارات دون منحهم مسؤولية القيمني عىل املوارد. وقد ينشأ التوتر بسبب ضعف حقوق الحيازة مبا يف ذلك عدم 

الوضوح بشأن حقوق مختلف أصحاب املصلحة يف الوصول إىل املوارد واستخدامها. ووفقاً للسياق الشامل، فإن هذا 

التوتر ميكن أن يفيض إىل زيادة عدد العوامل املوتّرة للنزاعات. ورغم وجود الالمركزية، يفتقر العديد من الحكومات 

املحلية إىل القدرات البرشية واالستثامرات الالزمة لتوفري دعم مجٍد للمجتمعات الرعوية وغريها من املجتمعات. ومن 
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شأن تعزيز قدرات الحكومات املحلية واملنظامت املحلية كليهام أن يتيح إيجاد شبكات للسالمة للمساعدة عىل خفض 

خطر تحول األزمات إىل نزاعات. 

تعزيز القدرة املؤسسية عىل إخامد األزمات والتصدي لها  -8

إن الحامية من اآلثار السلبية ميكن أن تشكل اسرتاتيجية هامة لتقليل احتامالت وقوع النزاعات. وميكن لنظم اإلنذار 

املبكر أن تتيح أساساً الستبانة املواضع التي تشتد فيها الحاجة للحامية. ويشمل ذلك مثالً، معالجة آثار األمن الغذايئ 

الناجمة عن الجفاف، وتزايد التقّحل وتدهور نوعية الرتبة.

معالجة العوامل التي تدعم الالمساواة البنيوية  -9

البنيوية وعدم اإلنصاف مبا يشمل  النزاعات، يف نهاية املطاف، معالجة الالمساواة  التخلص من خطر حدوث  يستلزم 

نتيجة  يحصل  الذي  والفرص  والحقوق  والوظائف  األدوار  تساوي  عدم  البنيوية  الالمساواة  وتشمل  األرايض.  حيازة 

لألسلوب املتبع يف املجتمع. ومتثل الالمساواة يف حيازة األرايض واألرضار التاريخية عوامل حاسمة األهمية بالنسبة إىل 

معظم الرعاة ألن األرض تدعم فرصهم النسبية وقوتهم. وتتعلق العوامل البنيوية األخرى بعدم املساواة يف الحصول 

الجوانب  هذه  معالجة  يتطلب  الرعاة  دعم  فإن  أخرياً،  ذلك.  إىل  وما  االجتامعية  والشبكات  والتمويل  التعليم  عىل 

املتعددة من الالمساواة.

ما هي الفئات التي تعترب حقوقها مهمة؟

يف حدائق الرنويج الوطنية، الحظ رعاة "السامي" أّن تزايد ضغط املتنزهني يف بعض املناطق يؤثر عىل مراعي الرنّة 
ويفاقم تعرض النظم اإليكولوجية للمخاطر ما مل يعالج ذلك يف مرحلة مبكرة، يف حني يرى املمثلون املحليون من غري 

السكان األصليني العاملني يف إدارة املوارد أن زيادة األنشطة وما يتصل بها من قيمة مضافة يشكل عامالً إيجابياً 
بالنسبة إىل املجتمع املحيل عىل اعتبار أنه ميكن أن يتيح النمو االقتصادي. 

ويعترب ممثلو رعاة "السامي" أن تزايد النشاط يشكل تهديداً لصناعتهم. وقد رشح أحد الرعاة ذلك قائالً: "لقد 
استخدمنا هذه األرض يف رعي قطعان الرنة عىل مدى أجيال. وهنا يأيت شخص ليوفر لها حامية أفضل من الحامية 

التي وفرناها لها طوال تلك السنوات. ويرى الرنويجيون أن حاميتهم أفضل من حاميتنا، ولكننا كرعاة للرنة نالحظ 
أن هذه األرض أصبحت أكرث هشاشة. واملشكلة ليست مشكلة حامية؛ وإمنا هي مشكلة تهدد جميع مصالح السكان 

يف املنطقة املحمية. حيث تزداد اكتظاظاً بأشخاص ال يعرفون أسلوب كسب عيشنا" )Risvoll وآخرون، 2014(.
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مجال العمل 7: دعم التعلّم التعاوين

الهدف: يشّكل التعلم رضورة لحل املشكالت وهو أسايس لتغيري األفكار الالزم إلحداث تغيري تحويل )الشكل 14(. ويركز 

مجال العمل 7 عىل التعلم ما بني شتى الجهات الفاعلة، وداخل املستويات املختلفة ويف ما بينها، باعتباره عنرصاً رئيسياً 

يف حّل املشكالت املعقدة. والهدف املتوخى هنا هو تعزيز التعلم التعاوين من أجل تحسني العالقات وتيسري التعاون، 

لغرض التوصل إىل حوكمة مسؤولة للحيازة تأخذ يف اعتبارها الرعي وحيازة املراعي. ويعّد التعلم عنرصاً جوهرياً يف 

جميع مجاالت العمل املقرتحة. 

ملاذا تعترب معالجة التعلّم مهمة؟

الحلول االبتكارية  التحديث ووضع  القدرة عىل  بالنسبة إىل الحوكمة املسؤولة ألنه يدعم  التعلم عنرصاً هاماً  يشكل 

املعقولة يف إطار النظم املعقدة. والتعلم أسايس أيضاً للتكيف مع التغريات املستمرة يف النظام أو يف عنارصه. وينطبق 

ذلك عىل الرعي بصفة خاصة ألنه يواجه تحديات متعددة بالنسبة إىل بقائه، عىل نحو ما نوقش يف القسم األول. وتتطلّب 

معالجة هذه التحديات التخيل عن أمناط الحوكمة الراهنة واتباع أساليب جديدة لضامن الحوكمة املسؤولة التي تعرتف 

بقيم الرعي وتحرتم حقوق الرعاة وتحميها وتفي بها.

مداولة

غرض مشرتك

عالقات تعاونية

مصادر متعددة للمعرفة	 
التزام ممتد	 
تفكري غري متشدد	 
بنية دميقراطية	 
تواصل منفتح	 

النتائج

اهتامم متزايد بالتعاون	 

طائفة واسعة من الحلول والنهج الجديدة	 

فهم جديد للحقائق والقيم، واملشكالت والفرص	 

اإلسهام يف الحوكمة املسؤولة للحيازة

االعرتاف بالرعي واحرتامه. 1

تعزيز املؤسسات والقدرات. 2

تحسني العالقات مع تقليل النزاع وزيادة مشاركة الرعاة والتعاون معهم. 3

حلول جديدة للمشكالت الجارية. 4

تحسني القرارات وتخطيط استخدام األرايض. 5

الشكل 14:

إسهامات التعلم 

االجتامعي يف الحوكمة 

املسؤولة للحيازة التي 

تعرتف بالرعي

مشاركة متنوعة	 
نزاع بّناء	 
احرتام	 
ثقة	 

خصائص العملية التي تدعم التعلم
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والتكيّف الصمود  عىل  القادرة  املجتمعات  جوانب  من  أساسياً  جانباً  يشّكل  التعلم  بأن  واسع  قبول   ومثة 

الرؤية  إيجاد  يساعد عىل  االجتامعي  أو  التشاريك  أو  التعاوين  والتعلم   .) 2014,Coleman و  Stern  ;2006  ,Folke(

املشرتكة والرتابط والتامسك وتحديد سياق املشكالت، مام يدعم فهم التحديات الرعوية يف سياقات حدوثها؛ عىل سبيل 

املثال، فهم أّن املسالك الرعوية املحمية تشكل قسامً بالغ األهمية من تصميم األمن الغذايئ لقطاعات السكان الرئيسية. 

والتصميم الجيد لعمليات التعلم االجتامعي الذي يجمع بني مختلف الفاعلني يساعد عىل بناء الثقة والتعلم التعاوين 

وتقاسم رؤية مشرتكة مام يساعد عىل تسوية النزاعات بأساليب مجدية تتناول مسببات النزاع الطويل األجل ويعزز 

.)2011 ،Hurlstonو Tompkins( القدرة عىل الصمود

عنارص التعلم التعاوين من أجل حوكمة مسؤولة للحيازة

يتطلّب تعزيز القدرة عىل التعلم ما ييل:

معرفة كافية لدى املساهمني  وهي تشمل معرفة تقنية واجتامعية وثقافية كافية بشأن املسائل املحددة التي تجري   1

الصفة  وإضفاء  املراعي  حيازة  نظم  حامية  خيارات  عىل  تتعرف  أن  للحكومات  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  دراستها. 

الرسمية عليها من نظرائها يف بلدان أخرى.

التعلم املتبادل بني نظم املعارف لدى مختلف الجهات الفاعلة، مبا يشمل املعارف املحلية ومعارف السكان األصليني   2

التاريخ  مدارك  مختلف  لتقاسم  واالحرتام  املراعاة  الحدود  هذه  ضمن  التعلّم  ويتطلّب  العلمية.  الفروع  وشتى 

والتجارب. ولكن هذا النوع من التعلم ميكن أن يساعد أيضاً عىل بناء الثقة واستعادة العالقات.

استبانة الصعوبات املؤسسية والسياسية والتغلب عليها واإلقرار بأن إيجاد بنى تنظيمية جديدة دون معالجة مسألة   3

.)2015 ،Lebelو Van Kerkhoff( انعدام الثقة وضعف العالقات ميكن أن يثبط إنتاج املعرفة عىل نحو مشرتك وفعال

عىل   4 للتعلم  يتاح  كيام  التنظيمية  الصعوبات  معالجة  يجب  املستويات   مختلف  عىل  الرتابط  عدم  أوجه  معالجة 

التأثري عىل السياسات يف املستويات "العليا". فاإلنتاج املشرتك للمعرفة، الذي يقوم عىل التخطيط  املستوى املحيل 

.)2015 ،Lebelو Van Kerkhoff( الدقيق واملراعاة عىل نطاق واسع، يتيح توسيع نطاق الفهم املحيل لحوكمة الحيازة

ضامن توفر املوارد الكافية للتعلم  وتشمل هذه املوارد املوارد املالية، باإلضافة إىل الوقت. وقد يلزم أيضاً توفري   5

قدرات التيسري والوساطة لغرض دعم العمليات املتكررة.

وميكن تصنيف جوانب التعليم التعاوين الخمسة ضمن مسألتني رئيسيتني هام:

العمل مع جميع أنواع املعارف ذات الصلة وأصحاب تلك املعارف؛. 1

إيجاد حيّز آمن للحرية واالختيار. . 2
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العمل مع جميع أنواع املعارف ذات الصلة وأصحاب تلك املعارف  -1

الحديثة  املؤسسات  فرصامة  املعرفة.  أصحاب  بني  املعرفية  التباينات  لتخطي  غالباً  التشاريك  التعلم  وسائل  تُستخدم 

والعلوم وبريوقراطيتها قد تقيّد قدرة بعض الجهات الفاعلة عىل اإلقرار بأنها ال متلك جميع الحلول )Ross وآخرون، 

2011(. وهذا اإلقرار هو وحده الذي يتيح انفتاح املؤسسات واألفراد لألساليب املتنوعة الكتساب املعرفة ومتكنهم من 

التفكري خارج حدود األطر الثابتة.

والتعلم بني مختلف الجهات الفاعلة قد يكون صعباً وهو يتطلب منها فهم النظم املعرفية املختلفة وسبل التوصل إىل 

هذا الفهم. ولكن، حيثام يتم تخطي تلك الحواجز، فإن مشاركة جميع الجهات الفاعلة يف املجتمع وأصحاب الحقوق 

مع  متكررة  استطرادية  عمليات  يف  فعالة  مشاركة 

املسؤولني عن اتخاذ القرارات ميكن أن تساعد عىل 

والثقة  املشرتكة  واألغراض  الحلول  رشعية  تعزيز 

فيها. ولضامن دعم التعلم للمجتمعات الرعوية عىل 

وجه فّعال، يجب عىل أطر التعلّم أن توفر الظروف 

النظام  إطار  يف  واالستجابات  التغريات  تشجع  التي 

ما  وهو  ممكن،  أمر  الحواجز  عرب  والتعلم  الشامل. 

تدل عليه تجربة التعلم املشرتك للجهات الفاعلة مع 

املتكاملة  املعارف  تساعد  حيث  منغوليا،  يف  الرعاة 

حلول  توفري  عىل  متعددة  حاالت  يف  والتطبيقات 

Fernández- و   Baival( القامئة  للتحديات  مجدية 

.)2012 ,Giménez

وقد اتبعت منهجيات ووسائل متنوعة، مبا يف ذلك 

اتخاذ  كيفية  وتعلم  والحوارات،  الخرائط،  رسم 

توخياً  وذلك  أخرى،  تشاركية  وطرق  اإلجراءات، 

الرعوية  النظم  فهم  خاصة  وبصفة  التعلّم،  لتيسري 

وترتهن  مرتابطة.  وإيكولوجية  اجتامعية  كنظم 

التعلم مبدى قدرته عىل سامع أصوات  فعالية هذا 

أولئك الذين يستثنون عادة من عمليات اتخاذ القرارات، وال سيام النساء منهم. والتعليم الشامل ميكن أن يساعد عىل 

إيجاد نهج أكرث شمولية. ومن ذلك، عىل سبيل املثال، وضع مسار لحامية حقوق النساء الراعيات.

أن تؤدي القوانني العرفية وغريها من املعايري املحلية إىل تقييد مجال مشاركة املرأة يف عملية اتخاذ  ويجوز أيضاً 

القرارات. إّن إرشاك املرأة يف عمليات التعلم باإلضافة إىل تبادل املعارف عن كيفية تأثرها نتيجة لحرمانها من الحقوق 

)حقها يف املاشية عىل سبيل املثال( ميكن أن يخلق فهامً وتعاطفاً وتضامناً يتخطى الحواجز الجنسانية. وميكنه أيضاً أن 

يدعم املواقف والقواعد اإليجابية بشأن املشاركة يف عملية اتخاذ القرارات.

الرعوية  املعرفة  أصحاب  بني  مشرتك  ناجح  عمل  منغوليا: 
والجهات املانحة والخرباء الخارجيني

إن املعارف التقليدية ليست جامدة، وإمنا هي يف تطور مستمر 
استجابة للظروف املتغرية. ويساعد ذلك عىل تحقيق التكامل بني 
مختلف نظم املعرفة إذا ما تم تيسري العملية مبهارة. ويف منغوليا، 
والخرباء  املانحة  الجهات  معارف  عىل  منفتحني  الرعاة  كان 
التكامل  عنارص  أن  التجربة  هذه  وتوضح  اآلخرين.  الخارجيني 

الناجح األساسية هي التالية:

من 	  سهولة  والتكامل  التعلم  يزداد  املعارف:  تقاسم  أسلوب 
واألدلة  امللخصات  توزيع  عن  عوضاً  الشفهي،  التبادل  خالل 

والوثائق األخرى.

يف 	  أكرب  بارتياح  الرعاة  شعر  منفتحة:  وعملية  كاٍف  وقت 
وعدد  الوقت  حيث  من  املفتوحة  واللقاءات  التجمعات 

املشاركني الذين أُتيحت لهم الكلمة.

مألوفة 	  وجوهاً  هذا  يشمل  مالئم:  استطرادي  منتدى 
املعلومات  لتبادل  مألوفة  وأساليب  مألوفة  ومصطلحات 
Fernández- و   Baival( جديدة  معلومات  إلدراج  كأساس 

.)Giménez, 2012
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)2014 ،Crawhall( التعلم االجتامعي لتبديد التوتر بني الرعاة واملزارعني

األفريقية  األصلية  الشعوب  شؤون  تنسيق  لجنة  أعدته  الذي  األبعاد  الثالثية  للنمذجة  التشاريك  الربنامج  استخدم 
بالتعاون مع رابطة نساء الشعوب األصلية الفوالنية يف تشاد يف وضع منوذج جغرايف واسع إلقليم بايبوكوم حيث 
يتصاعد التوتر باطراد بني الرعاة املتنقلني واملزارعني حول حقوق استخدام املياه. ويوضح املرشوع إمكانية التوصل 
إىل وضع يستفيد منه الجميع من خالل تعديالت صغرى يف انتفاع بعض املجتمعات الزراعية املهيمنة بضفاف األنهار 
الحكومة  اتخاذ إجراء مشرتك بني  للغابات، مام يتطلب  الرسيعة  اإلزالة  يبنّي املرشوع  الوقت نفسه،  وإدارتها. ويف 

واملجتمعات.

وقد ساعدت العملية التشاركية للنمذجة عىل زيادة التضامن بني عشائر الرعاة وحّفز الحوار بني الرعاة واملزارعني. 
وساعدت بصفة خاصة عىل تزويد املسؤولني عن اتخاذ القرارات يف تلك املنطقة بصورة أوضح للتغريات الحاصلة يف 
استخدام األرايض والتي تتسبب يف النزاع واحتامل نشوء نزاعات خطرية يف حال حدوث صدمات تتعلق بالجفاف. 
وباإلضافة إىل هذه الفوائد، برهنت النساء الرّحل عىل قدرتهن القيادية ومهاراتهن التقنية يف إطار املشاريع التشاركية 
أنهم يتعرضون لنفس  املتحدة وكينيا والنيجر  تنزانيا  الرعاة من أوغندا وجمهورية  إلدارة املعارف. والحظ جميع 
أشكال التغري يف استخدام األرايض، ونفس أشكال النزاعات املحتملة أو الحقيقية، وأن االستخدام املبكر للنهج التشاريك 
يف وضع خرائط أو مناذج خاصة باملناظر الطبيعية يشكل أسلوباً قيّامً للحيلولة دون حدوث نزاعات ولحامية املوارد.

إيجاد حيز آمن للحرية واالختيار  -2

يحقق التعلم التعاوين أفضل فعالية له حينام يحدث يف أماكن يشعر املشاركون فيها أنهم قادرون عىل تقاسم املعارف 

واألفكار دون خوف. ويشّكل إيجاد حيز آمن للتعلم وحّل املشكالت رشطاً بالغ األهمية للتعلّم الفّعال. فرصامة اإلطار 

الترشيعي والتنظيمي ميكن أن تؤثر سلبياً عىل التعلم يف بيئة تشاركية. والتعلم يف إطار مجموعة محددة مسبقاً من 

االفرتاضات والقواعد يعزز أساليب العمل القامئة وهو ال يكفي عموماً لحفز االبتكار والتغيري، وال ميكنه أن يحقق سوى 

أنواع التغيريات الهامشية.

وتشكل الثقة الرشط الرئييس الثاين للتعلم االبتكاري. فتمّكن الجامعات من بناء الثقة يف ما بينها ميكن أن ييرس لها 

تقاسم االفرتاضات ودراستها مع بعضها البعض، والعمل معاً بفعالية أكرب )Stern و Coleman, 2014( ويشجع االختبار 

أيضاً. وبالعكس، فإّن انعدام الثقة قد يؤدي إىل مقاومة الثقافات داخل املنظامت وعربها لألفكار الجديدة وللتغيري، مام 

ابتكارية وتحديثية للظروف الجديدة )Stern وآخرون،2014(. وميكن ربط انخفاض  يحول دون التوصل الستجابات 

مستوى الثقة بتباين مستويات القوة، حيث تقّل قدرة املشاركة ملن هم أقّل قوة. وتعترب معالجة جوانب الالمساواة 

وعدم اإلنصاف، مبا يف ذلك الالمساواة بني الجنسني وأمناط التمييز الراسخة، عنرصاً أساسياً لضامن حرية مشاركة النساء 

السياسية واالقتصادية  التاريخي والعوامل  الرتاث  املعالجة فحص  النوع من  املهمشة األخرى. ويتطلّب هذا  والفئات 

الراهنة املؤثرة يف القوى. 
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إيجاد أماكن للتعلم لتحقيق أمن املراعي 15

من بني العنارص الرئيسية ملبادرة املراعي التابعة لالئتالف الدويل لألرايض إيجاد حيز للتعلم داخل مختلف الجهات 
الفاعلة ويف ما بينها بشأن أفضل أسلوب لجعل املراعي آمنة. ويشمل ذلك تعلم واضعي السياسات الذين يصارعون، 
عىل غرار غريهم، تعقيدات نظم حيازة املراعي ويكافحون من أجل تحديد األسلوب األفضل لحاميتها. وتعمل مبادرة 
املراعي لالئتالف الدويل لألرايض عىل نحو وثيق مع الحكومات الوطنية ليك تتيح لها أماكن للتعلم لغرض استعراض 
تجارب البلدان األخرى وتحليلها، والتعلم من النظراء والباحثني والجهات الفاعلة اإلمنائية واملنظامت غري الحكومية/
والجوالت  الدولية،  االجتامعات  األماكن  هذه  تشمل  وقد  أيضاً.  املحلية  املجتمعات  ومن  املدين  املجتمع  منظامت 
الدراسية، وطرق التعلم، واجتامعات املائدة املستديرة أو املناقشات املبارشة بني األفراد. باإلضافة إىل ذلك، تجازف 
املبادرة )مادياً وتقنياً وعىل صعد أخرى( يف تجربة ابتكارات جديدة مع الحكومة. وتشكل هذه االبتكارات محاور 
لتعلّم اآلخرين، فضالً عن كونها أساساً قابالً للتوسيع يف حال تحقيق النجاح. ومن بني النجاحات الرئيسية التي حققتها 
املبادرة تجربة إعداد خطط مشرتكة الستخدام القرى لألرايض يف جمهورية تنزانيا املتحدة من أجل حامية املوارد 
املشرتكة العابرة لحدود القرى، وتقوم حالياً الحكومة وأصحاب املصلحة الداعمون لهذه الفكرة بتوسيع نطاق هذا 

األسلوب املبتكر.

www.landcoalition.org 15

وتتيح دوائر الرصد فرصة هامة ممكنة أيضاً للتعلم التعاوين. فالقيام بالرصد والتقييم والتعلم عىل نحو تشاريك ميثل 

فرصة كربى للتعلم من النجاح والفشل. وقد يصعب رصد عمليات الحوكمة ونتائجها، ولكن ال بد من ضامن إدخال 

يتعلق  ما  يف  تدريجياً، وخصوصاً  وأغراضها  التوجيهية  الخطوط  أهداف  إنجاز  ومن  الحيازة  التحسينات عىل حوكمة 

بالغذاء وسبل كسب العيش والفقر. ويشجع الجزء 7 من الخطوط التوجيهية عىل وضع نظم الرصد والتقييم وتنفيذها. 

وهو يحدد الربامج التي تضم العديد من أصحاب املصلحة كأسلوب لرصد التنفيذ والتأثريات وتقييمها. وقد متت استبانة 

متطلبات هذه العمليات، مبا يف ذلك كونها عمليات تشاركية، ومراعية للجنسني، وقابلة للتنفيذ، وذات مردودية من 

حيث التكلفة وقابلة لالستدامة )الفقرة 2-26(.
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3
بالرعي الخاصة  القانونية  واألطر  السياسات  إعداد 

الثالث القسم 
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إعداد السياسات واألطر القانونية الخاصة  القسم الثالث: 

بالرعي

عرض القسم الثاين املجاالت الرئيسية التي ميكن يف إطارها اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

الرعوية. ويقدم القسم الثالث إرشادات بشأن إعداد السياسات والدعم القانوين لحيازة املراعي. ويرشح هذا القسم 

خطوات إعداد السياسات الخاصة باألرايض الرعوية واملبادئ القامئة التي ميكن االسرتشاد بها لتحقيق ذلك. وهو يعرض 

العنارص القانونية واملؤسسية الالزمة لوضع الترشيعات املتعلقة بالحيازة أو تحسني الترشيعات القامئة بشأنها، وهي من 

البلدان قوانني ميكن االستفادة منها  العديد من  الرئيسية املستخدمة لتنفيذ األهداف السياساتية. وهناك يف  الوسائل 

ووجود  دامئا.  تنفذ  ال  القوانني  هذه  ولكن  الرعوية،  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  تحقيق  نحو  التقدم  لدعم 

الترشيعات الرعوية وحده ال يحّل مشكلة ضعف الحيازة الرعوية، ولكنه يوفر األساس القانوين الالزم للعمل. ويف هذا 

الخصوص، يكمل القسامن الثاين والثالث بعضهام.

ويتسق القسم الثالث مع املبادئ العامة للخطوط التوجيهية يف ما يخص االستناد إىل الصكوك الدولية واإلقليمية التي 

تعالج حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة.16 وتوفر هذه املبادئ والعنارص إرشادات 

بشأن املامرسات املقبولة دولياً للنظم القانونية التي تعالج حقوق استخدام األرايض الرعوية والتحكم فيها. وهي تساهم 

بشأن  القامئة  الحيازة  حقوق  من  طائفة  تحكم  التي  والتنظيمية  القانونية  واألطر  السياسات،  ورسم  تحسني  يف  أيضاً 

األرايض الرعوية. ومن شأنها أن تعزز أيضاً قدرات وعمليات الوكاالت املنفذة، والسلطات القضائية، والحكومات املحلية، 

ومنظامت املزارعني، والتعاونيات، وصغار املالكني أو شاغيل األرايض الرعوية.

الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون: دليل للمحامني وسائر مقدمي الخدمات القانونية

يوضح الدليل التقني بشأن الحوكمة املسؤولة للحيازة والقانون أسلوب استخدام القانون يف تعزيز الحوكمة املسؤولة 
لألرايض. وينبغي أن يُقرأ القسم الثالث باالقرتان مع الدليل التقني املكمل له. ويقر هذا الدليل التقني بأن القانون 
يشكل وسيلة هامة لرتجمة املعايري الدولية إىل تغيري حقيقي. عىل سبيل املثال، توفر الخطوط التوجيهية إرشادات 
بشأن معامل األطر القانونية، وعمليات وضع القوانني وتقديم املساعدة القانونية للفئات املستضعفة. ويقدم الدليل 

التقني إرشادات مفصلة بشأن املجاالت األربعة التالية والتي ميكن تطبيقها تطبيقاً مبارشاً عىل األرايض الرعوية:

أسلوب تقييم مدى اتساق األطر القانونية مع الخطوط التوجيهية؛	 

أسلوب سّن الترشيعات أو تنقيحها عند اللزوم؛	 

أسلوب ضامن تنفيذ الترشيعات عىل النحو املطلوب؛	 

أسلوب استخدام الخطوط التوجيهية يف سياق تسوية النزاعات .	 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustain-able%20Development%20web.pdf 16 انظر
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ويوفر القسم الثالث ألف بالذات من الخطوط التوجيهية خمسة مبادئ عامة، ميكن استخدامها كمؤرشات عريضة 
لتقييم اإلطار القانوين للقانون القطري الخاص باألرايض الرعوية:

إقرار حقوق الحيازة وتخصيصها قانونيا؛	 

حامية حقوق الحيازة ضد التهديدات واالنتهاكات؛	 

تعزيز وتيسري التمتع بحقوق الحيازة املرشوعة؛	 

االحتكام لدى القضاء؛	 

منع النزاعات والرصاعات والفساد.	 

وقد أثرت هذه العوامل عىل اختيار العنارص القانونية واملؤسسية املرشوحة يف القسم الثالث.

ومن شأن اتباع املبادئ والعنارص املحددة يف القسم الثالث يف وضع السياسات والقوانني الوطنية الخاصة باألرايض 

الرعوية أن يساهم يف تحسني الحوكمة. وقد يشمل ذلك استحداث قوانني جديدة، أو تعديل القوانني القامئة أو إلغاءها، 

وتنفيذ املعاهدات الدولية بواسطة القانون الوطني. ويلزم عادة تنفيذ أحكام هذه املعاهدات من خالل القانون الوطني 

والسياسات الوطنية ليك تؤثر عىل األفراد والجامعات. وحتى من غري تنفيذها الرسمي، ميكن لهذه الصكوك الدولية أن 

تحفز العمليات الوطنية وأن تؤثر بصورة غري مبارشة عىل حوكمة الحيازة )الفاو، 2016(، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل 

إدارة األرايض، وجبي الرضائب، ونقل ملكية األرايض، وتخصيص حقوق الحيازة، والتخطيط املكاين وغري ذلك من أشكال 

العرفية، وتغري  الحيازة  الحيازة، وائتامن األرايض، ونظم  النزاعات بشأن حقوق  التخطيط الستخدام األرايض، تسوية 

املناخ والصمود أمام الكوارث الطبيعية. والخطوط التوجيهية، من خالل  معالجتها الشاملة لقضايا حوكمة الحيازة، 

ميكن أن متثل إرشادات من شأنها أن تساعد عىل النهوض بتنفيذ الصكوك املتعددة.

االستجابات السياساتية والقانونية

املبادئ الدولية امللهمة

إعداد سياسات األرايض الرعوية

الرؤية واالسرتاتيجية 

سياسات التمكني 

إعداد مسودة الترشيعات الوطنية ذات الصلة بالرعي 

العنارص القانونية واملؤسسية

االتفاقات عرب الحدودية

التخطيط املتكامل الستخدام األرايض التشاريك

العنارص القانونية الرئيسية ذات األهمية للرعي

الشكل 15:

التحديات الكامنة 

واالستجابات السياساتية 

والقانونية
التوفيق يف العالقات بني الحكومات واملجتمعات 

الرعوية

إدارة املصالح املتضاربة واملطالبات باألرايض 
واملوارد األخرى

تحسني التشاور وآليات املشاركة للرعاة، 
واالعرتاف بكونهم مواطنني ذوي حقوق مرشوعة

متطلبات قانونية محددة للرعي )مبا يشمل التنقل 
واملمرات والقضايا العابرة للحدود(

وضع خطط متكاملة الستخدام األرايض 

عىل النطاقات املناسبة

التحديات الكامنة

1

2

3

4

5
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املبادئ الدولية امللهمة

بالنظر إىل متطلبات الخطوط التوجيهية ودليل التدريب املعني بالقانون البيئي الدويل الصادر عن برنامج األمم املتحدة 

األرايض  لحيازة  املسؤولة  بالحوكمة  الصلة  ذات  املصادر  من  عدد  من  التالية  الدولية  املبادئ  استُمدت  فقد  للبيئة، 

الرعوية. وقد أُشري حسب االقتضاء إىل املصادر الرئيسية للمبادئ ومفاهيم القانون البيئي ذات األهمية. وميكن استخدام 

:)1997 ,Gillespie( هذه املبادئ إما يف إصالح القانون الرعوي الوطني أو إعداده

تحقيق . 1 عىل  للمساعدة  خاص  مؤسيس  وعنرص  قانوين  إطار  إلعداد  أخالقي  وموقف  كامنة  أساسية  كسياسة 

الحوكمة املسؤولة لرتتيبات الحيازة الرعوية.

كعنرص حكومي أو قانوين أو مؤسيس محدد مستقل، أو متكامل مع عنرص آخر عىل املستوى الحكومي.. 2

الحوكمة املسؤولة املبدأ 1: 

الرعوية.  األرايض  إدارة  اإلنسان يف  الدولية لحقوق  املسؤولة وباملبادئ  بالحوكمة  التمسك  الدول مسؤولية  تقع عىل 

ويعكس ذلك تزايد الوعي بأهمية شفافية الحوكمة ومساءلتها وإخالصها للتنمية املستدامة، فضال عن تزايد الوعي بأثر 

الفساد الضار عىل معنويات الجمهور، والفعالية االقتصادية، واالستقرار السيايس والتنمية املستدامة، بوجه عام. وينطوي 

ذلك عىل عدة أمور، من بينها، اعتامد إجراءات دميقراطية وشفافة يف اتخاذ القرارات واملساءلة املالية، واحرتام العملية 

الواجبة يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزام بسيادة القانون عموما، وتنفيذ املشرتيات العمومية بأسلوب شفاف وخال من 

من  وغريها  ومجتامعاتها،  والتقليدية  األصلية  للشعوب  الحيوي  والدور  اإلنسان  بحقوق  أيضاً  الدول  وتقر  الفساد. 

املجتمعات املحلية األخرى يف إدارة األرايض الرعوية، وبصفة خاصة، فائدة معارفهم العملية الستدامة استخدام األرايض 

الرعوية وحوكمة حيازاتها.

األصلية  الشعوب  الواجب هوية  النحو  وتدعم عىل  تقر  أن  للدول  ينبغي  مالمئاً،  تنفيذاً  املبدأ  لتنفيذ هذا  وضامناً 

والتقليدية، وثقافتها واهتامماتها، وأن متّكنهم من املشاركة الفعالة ونقل معرفتهم العرفية لغرض تحقيق االستخدام 

.17)2007 ,Schwartz و Goldschmidt و Licht( املستدام لألرايض الرعوية

والحوكمة املسؤولة تقتيض عدم التمييز ال بل املساواة بني الجنسني، مام يشمل مشاركة املرأة يف اتخاذ القرارات عىل 

املستويات كافة. فاملرأة تضطلع بدور حيوي يف تنظيم األرايض الرعوية وحوكمة الحيازات. وتعترب مشاركتها الكاملة 

عامالً أساسياً يف تحقيق االستخدام املستدام لألرايض الرعوية يف العامل. وتندرج الفتيات والنساء العامالت بالرعي يف عداد 

النساء  وتشكل  واالقتصادية.18  واالجتامعية  البيئية  للصدمات  متزايد  بشكل  يتعرضن  وهّن  حرماناً  العامل  سكان  أكرث 

العامالت بالرعي وكالء لتنمية السبل املعيشية. وهن يشاركن يف األنشطة االجتامعية واالقتصادية والثقافية، ويف صون 

وإدارة املوارد الطبيعية والحفاظ عىل الحيازات الرعوية العرفية. وعىل الرغم من التحديات الكثرية التي تواجهها املرأة 

الراعية، فإنها متتلك قدرة العثور عىل السبل التي تكفل الوفاء باالحتياجات األساسية ألرستها املعيشية. مع ذلك، ليس 

هناك سوى إقرار جزيئ بدورها الثمني. واملرأة الراعية مستضعفة بشكل خاص للحدود التي تقيّد مجتمعها؛ وذلك عىل 

سبيل املثال، يف التمتع بامللكية أو املشاركة يف عمليات اتخاذ القرارات. ويشكل تزايد الوعي باهتاممات املرأة وقيمة 

الخارجية.  للصدمات  يقلل من تعرضها  الرعوية، مام  املجتمعات  املرأة يف  تعزيز دور  املحددة خطوة نحو  إسهاماتها 

وينبغي للدول أن تضمن للنساء والفتيات املساواة يف حقوق الحيازة والوصول إىل األرايض الرعوية مهام كانت حالتهن 

  .)2008 ،Flintan( املدنية أو الزوجية

17 إعالن ريو، املبدأ 22.

18  انظر اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1979 

.)http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention. htm#intro :متاحة يف املوقع(
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التنمية املستدامة والتكامل والتكافل املبدأ 2: 

واملستدامة  السليمة  التنمية  تعزز  أن  السيادة  ذات  الدول  عىل  يتعنّي 

املوجودة فيها مام يساعد عىل تحسني نوعية  الرعوية واملوارد  لألرايض 

تشكل  أن  وينبغي  للخطر.  املقبلة  األجيال  تعريض  دون  السكان،  حياة 

بذاته من عملية التنمية. وينطبق ذلك بصفة  الحامية البيئية جزءاً قامئاً 

األخرى  التقليدية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  مجتمعات  خاصة عىل 

التي تشغل األرايض الرعوية )األمم املتحدة، 1992(.

واملحيط  األريض،  الغالف  مع  تتفاعل  الرعوية  اإليكولوجية  والنظم 

األحيائية  الكتلة  تنتج  وهي  الجوي.  والغالف  املايئ  والغالف  الحيوي، 

وتشكل املوئل البيولوجي واملستودع الجيني. ولهذه النظم أهمية حاسمة 

التزاماً  التكامل  النظام املناخي لكوكب األرض. ويوضح مفهوم  يف إدارة 

وينص  الدولية.  العالقات  لجوهر  البيئية  واألهداف  االعتبارات  بتكييف 

مفهوم التكافل املدرج يف إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتامعية عىل 
"أن التنمية االقتصادية والتنمية االجتامعية وحامية البيئة تشكل عنارص مرتابطة ومتداعمة للتنمية املستدامة".19

املساواة بني األجيال ويف ما بينها املبدأ 3: 

لألجيال املقبلة الحق يف ضامن مرياث مالئم يتيح لها تحقيق نوعية للحياة ال تقل عن نوعية حياة الجيل الراهن. ويجب 

عىل األجيال األكرب سناً أن توفر للشباب ولألجيال املقبلة استقراراً بيئياً يتيح لهم فرص التنمية نفسها التي تتمتع بها. 
ولهذا املبدأ عالقة مبارشة مع أخالقيات النظام البيئي والتضامن.20

لألجيال  وبأن  الحامية،  بأهمية  اإلقرار  مع  املقبلة غري ممكن سوى  األجيال  بأن ضامن حقوق  الحجة  وإىل جانب 

الراهنة الحق يف استخدام األرايض والتمتع بها وإدارتها التامساً لتحسني نوعية حياتها، يلزم معالجة حقوق األجيال هذه 

باعتبارها مجموعة حقوق وليست حقوقاً منفردة، وعىل  اعتبار أّن حقوق املستقبل هذه كائنة برصف النظر عن عدد 

الناس يف كل جيل جديد. ويؤكد إعالن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( بشأن مسؤوليات الجيل 

الحارض إزاء األجيال املقبلة )اليونسكو، 1997( رضورة إرساء روابط جديدة ومنصفة وشاملة للرشاكة والتكامل بني 

األجيال، وتعزيز التضامن بني األجيال حفاظا عىل بقاء البرشية.

إدارة الحفظ من قبل الرعاة

واملجتمعات  للشعوب  التابعة  واملناطق  األقاليم  حفظ  توثّق 
والشعوب  املحلية  املجتمعات  حقوق  إلدماج  كوسيلة  األصلية 
األصلية يف األرايض بأهداف الحفظ الرسمية. ويتوسع تعزيز تلك 
األقاليم واملناطق من قبل االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد 
عام  ويف  البيولوجي.  التنوع  اتفاقية  عمليات  إطار  ويف  الطبيعية 
2013، أصدر املركز العاملي لحفظ الطبيعة مجموعة أدوات لدعم 
وميكن  املحلية.  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  قبل  من  الحفظ 
لحفظ األقاليم واملناطق التابعة للشعوب واملجتمعات األصلية أن 
يشكل واسطة لتعزيز إدارة الرعاة للحيازات، وللجمع بني خرباء 
بسبب  املايض  يف  تعارضهام  كرث  فئتان  وهام  والرعاة:  الحفظ 
التنافس عىل األرايض. وينبغي توجيه املزيد من االهتامم ملختلف 
أمناط املحافظة عىل األرايض الرعوية التي تقوم بها املجتمعات، 
 ,Edie-Hay و Corrigan( وفحص عوامل النجاح والفشل كليهام

.)2013

)http://www.un-documents.net/cope-dec.htm :19 إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتامعية، مارس/آذار 1995 )متاح يف املوقع

20 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. املبدأ 3. يونيو/حزيران 1992 

)http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm متاح يف املوقع(
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املسؤولية عن الرضر العابر للحدود املبدأ 4: 

ينبغي للبلدان التي تشرتك يف نظام رعوي واحد أن تسعى من أجل إدارة ذلك النظام كوحدة إيكولوجية منفردة بغض 

النظر عن الحدود الوطنية. وينبغي لها أن تتعاون عىل أساس املساواة والتبادل؛ وخصوصا عن طريق االتفاقات الثنائية 

واملتعددة األطراف، وذلك لغرض وضع سياسات واسرتاتيجيات متسقة تغطي نظام األرايض الرعوية برمته. ويشمل ذلك 

تبادل املنافع بني الدول واألمم، أو عىل املستوى املحيل، بني األقاليم واملجتمعات. 

وينبغي للدول أن تتعاون تعاوناً فعلياً إلعاقة أو منع نقل أو تغيري موقع أي أنشطة أو مواد إىل دول أخرى مام ميس 

نقل  الدولية يف سياق  الحدود  )Benvenisti، 2002(. وحيثام يجري عبور  إضاعتها  الرعوية ويسبب  األرايض  بسالمة 

الرعاة الفصيل ملواشيهم وفقا للحيازات العرفية، ينبغي اإلقرار بذلك مبقتىض اتفاقات رسمية بني الدول املعنية.

وهذه املسؤولية تفرض عىل الدول تبليغ الدول األخرى عىل الفور بأي كوارث طبيعية أو أي حاالت طارئة أخرى 

الدويل أن يبذل كل جهد مطلوب  الدول. وينبغي للمجتمع  لتلك  الرعوية  باألرايض  مفاجئة  يحتمل أن تلحق أرضاراً 

ملساعدة الدول املتأثرة بحاالت الطوارئ. وينبغي للدول أن توفر سبل اإلخطار السابق ويف الوقت املناسب واملعلومات 

الالزمة للدول التي يحتمل أن تتأثر بأنشطة قد تحدث أثراً مرضاً باألرايض الرعوية عرب الحدود ويجب عليها أن تتشاور 

مع تلك الدول يف مرحلة مبكرة وبحسن نية.21 

الشفافية واملشاركة العامة واالنتفاع باملعلومات والحلول املبدأ 5: 

يناقش القسم الثاين هذا املبدأ باستفاضة. وهو يكفل املشاركة الشاملة يف السياق الرعوي، مبا يف ذلك تعزيز مشاركة 

وسجالت  املسحية  والخرائط  العامة،  السجالت  مثل  باملعلومات  واالنتفاع  العامة  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  الرعاة 

األرايض، مام يتيح للرعاة التأثري يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بأراضيهم وميّكن عملية حل املشاكل للتوصل إىل حلول 

مرشوعة، قابلة للتكيف والصمود.

21 إعالن ريو. املبادئ 7 و 18 و 19.

22 انظر ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي.انظر أيضا الصفحات 285 إىل 290.
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التعاون واملسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة املبدأ 6: 

ينبغي للدول أن تتعاون بروح الرشاكة العاملية عىل حفظ األرايض الرعوية لكوكب األرض واستعادة صحتها وسالمتها. 

العاملية، فإن مسؤولياتها مشرتكة يف ذلك ولكنها متباينة.  وبالنظر إىل تباين درجات إسهام الدول يف تدهور املراعي 

األرايض  استخدام  استدامة  لتحقيق  الدويل  املسعى  يف  تتحملها  التي  باملسؤولية  تقر  أن  املتقدمة  الدول  عىل  ويتعنّي 

الرعوية بصفة خاصة،  العاملية عموما، وعىل األرايض  البيئة  الذي تفرضه مجتمعاتها عىل  الضغط  بالنظر إىل  الرعوية 
وبالنظر أيضا إىل التكنولوجيات واملوارد املالية التي تتطلبها. وقد أصبح مبدأ التعاون مبدأً أساسياً يف القانون البيئي الدويل.22

وتقع عىل املجتمع العاملي وكذلك الدول، كّل عىل حدة، مسؤولية حامية أرايض الرعي وحفظها بأسلوب مستدام 

وكذلك حفظ حيازاتها لصالح أجيال الحارض واملستقبل )Bosselmann و Engel و Taylor, 2008(. وبصفة خاصة، 

ينبغي للدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون التدخل البرشي املنشأ الخطري يف نظام املناخ، وأن تتخذ كذلك 

النظم  وإنعاش  املناخ  تغري  مع  التكيف  عىل  اإليكولوجية  والنظم  الرعوية  األرايض  قدرة  تحسني  إىل  الرامية  التدابري 
اإليكولوجية املتدهورة أو إعادة تأهيلها.23

املبدأ 7: الحذر

ينبغي للدول، حرصا عىل حامية البيئة الرعوية، أن تتبع وفقاً لقدراتها نهجاً حذراً واسع النطاق. وحيثام كانت هناك 

تهديدات بإلحاق رضر خطري أو رضر ال ميكن عكسه باألرايض الرعوية، ال ينبغي التذّرع بعدم وجود تيّقن علمي كامل 

.)2002 ،de Sadeleer( 24 كسبب لتأجيل اتخاذ التدابري الرامية إىل منع تدهور األرايض الرعوية

ويشغل هذا املبدأ موقعا محوريا يف خطة اإلدارة البيئية املستندة إىل النظم اإليكولوجية، وله أهمية خاصة يف سياق 

األرايض الرعوية وإدارة حيازة األرايض، بالنظر للمخاطر التي ينطوي عليها فقدان قدرتها ألجيال عديدة إذا ما اتبعت 

أنظمة غري مالمئة إلدارتها.

املبدأ 8: املنع

ينبغي للدول أن تعتمد تدابري موجهة ملنع اإلرضار باألرايض الرعوية. وضمن االلتزامات املنبثقة عن مفهوم منع الرضر االلتزام 

بإجراء تقييم مسبق لألنشطة التي يحتمل أن تؤدي إىل الرضر. ونظراً إىل املسؤولية الدولية التي قد ترتتب عىل الفشل يف بذل 

الجهد الواجب لتجنب الرضر العابر للحدود، فإن إجراء تقييم مناسب لألثر البيئي قد يشكل معيارا ملدى تطبيق الجهد الواجب. 

البيئية  التزامات يف إطار كل االتفاقات  الرصد، والتبليغ وتبادل املعلومات، وتشكل جميعها  أيضا آليات  الوقاية  وتشمل آليات 

الحديثة العهد.

23  املادة 1)5( واملادة 3)3( من اتفاقية تغري املناخ لعام 1992.

24  مقتبس بترصف من املبدأ 15 من إعالن ريو.
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وميثل املنع عنرصاً حكيامً مكمالً لاللتزام الدويل بعدم إلحاق أرضار بالغة وملبدأ "امللّوث يدفع"؛ حيث ال يُرغم امللّوث 

بالرضورة عىل تقليل التلوث الذي يسببه وإمنا يتعني عليه استيعاب تكاليفه داخليا. وال ينبغي لتدابري املنع أن تتقرر وقفاً 

عىل مظهر األرايض الرعوية ومشاكلها اإليكولوجية؛ وإمنا ينبغي لها توقع الرضر، ويف حالة حدوثه، ضامن عدم انتشاره 

.25 ) 2002،de Sadeleer(

25 انظر املادة 14، اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992. 

.http://burrenlife.com/  26

27  يرد مبدأ امللوث يدفع بشكل إلزامي يف املادة 5-2)ب( من اتفاقية هلسنيك لعام 1992 املتعلقة بحامية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحريات 

)http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf :الدولية )متاحة يف املوقع

خطط الرعاية يف أرايض آيرلندا الرعوية

الشاملية  أمريكا  يف  االنتشار  واسعة  وهي  الطبيعة  لحفظ  خاصة  وسائل  األرايض  ورعاية  األرايض  ائتامنات  تشكل 
وأوروبا. وتستند هذه الخطط إىل اتفاقات حرة يوقعها مالكو حقوق األرايض والهيئات االئتامنية. وتوفر هذه الرتتيبات 
للطبيعة  مالمئة  بصورة  األرايض  استخدام  عىل  املحافظة  مقابل  املصلحة  ألصحاب  اقتصادية  و/أو  اجتامعية  فوائد 
الزراعية وهي موجهة  الرعاية  ترتيبات  الرتتيبات تدعى  التنوع األحيايئ. ومثة فئة محددة من هذه  ومحافظة عىل 
لرتويج األنشطة الزراعية التي تحافظ عىل التنوع األحيايئ والقيم الطبيعية. ويستهدف هذا النوع من االتفاقات يف 
أوروبا رعي املاشية واالستخدام املكثفني للمراعي. فمرشوع Burren Life عىل سبيل املثال،26 يرمي إىل حامية القيم 
اإليكولوجية الكربى لهذا املنظر الطبيعي اآليرلندي. وتعتمد هذه القيم اعتامدا شديدا عىل نظم الرعي التقليدية، التي 
تراجعت بسبب إعادة تنظيم قطاع تربية املاشية. واملرشوع، الذي صمم بالتعاون مع مريب املوايش، يقيض بتسديد 

مدفوعات متناسبة مع النتائج املحققة يف مجال الحفظ.

)Fundacion Biodiversidad, 2015( محافظة الرعاة اإلسبان عىل املوئل

مزارعي  رابطة  بإعداده  كلفت  الذي  اإلسباين،  الغابات(  دجاج  )مرشوع   Cantabrian capercaillie مرشوع  ميهد 
املحمية الحيوية "انكاريس ليونيسيس"، السبيل أمام تحسني موئل دجاج الغابات بواسطة املاشية يف رقع صغرية من 
أرايض الغابات. مقابل ذلك، يسمح ملاليك املاشية بالوصول إىل بعض املناطق الواسعة من األرايض الرعوية الخالية من 
الجّنب. وفوائد هذا االتفاق النافع، الذي ترعاه املحمية الحيوية، ال تقترص عىل املزارعني وحياة الطيور فحسب وإمنا 
توضح أيضا دور املوايش الحاسم يف حفظ املناظر الطبيعية. ويجري تطبيق اتفاقات مامثلة لرعاية األرايض مع مزارعني 

آخرين ومستخدمني لألرايض يف املنطقة إللزامهم باملحافظة عىل التنوع األحيايئ.

املبدأ 9: مبدأ امللّوث يدفع

التكاليف الخارجية. ومبوجب هذا املبدأ، ينبغي االستيعاب  استُمد مبدأ امللّوث يدفع من إعالن ريو بشأن استيعاب 

داخليا لتكاليف البيئية املرتتبة عىل األنشطة االقتصادية، مبا يف ذلك تكلفة منع الرضر املحتمل، وذلك عوضا عن فرض 

السالمة  فقدان  يف  تتسبب  أن  يحتمل  أو  أنشطته،  تتسبب  شخص  ألي  وينبغي  برمته.  املجتمع  عىل  التكاليف  تلك 

 .27 ) 2002،de Sadeleer(اإليكولوجية لألرايض الرعوية تحمل التكلفة الكاملة لتدابري املنع أو الحفظ

املبدأ 10: الوصول إىل املوارد الطبيعية وتقاسم فوائدها

تنفذ األنشطة يف منطقة محددة ما ملصلحة البرشية ككّل، بغض النظر عن املوقع الجغرايف للدول، ومع مراعاة خاصة 
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الحتياجات البلدان النامية والشعوب التي مل تحقق استقاللها الكامل أو التي هي يف وضع آخر من أوضاع الحكم الذايت 

االقتصادية  املنافع  من  وغريها  املالية  للمنافع  املنصف  التقاسم  عىل  السلطات  وتحرص  املتحدة.  األمم  تقرها  التي 

املستمدة من األنشطة املنفذة يف املنطقة من خالل آلية مالمئة وعىل أساس غري متييزي.

ويتمتع الرعاة وغريهم من املجتمعات املحلية بحق الوصول واالنتفاع بأسلوب مستدام من املوارد الطبيعية املشرتكة 

التي تعتمد عليها سبل معيشتهم ووجودهم. وتتفق الدول ودول العبور عىل رشوط وأساليب مامرسة حرية العبور، 

وذلك بواسطة االتفاقات الثنائية أو شبه اإلقليمية أو اإلقليمية. ولدول العبور، يف نطاق مامرستها لسيادتها التامة عىل 

أراضيها، الحق يف اتخاذ التدابري الالزمة ليك تضمن أن الحقوق واملرافق املتاحة لن تنتهك يف أي شكل كان مصالحها 

املرشوعة )املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 2009؛ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 

.)1982

املبدأ 11: الرتاث املشرتك واالهتامم املشرتك بني البرش

يستند هذا املبدأ إىل إرساء تراث مشرتك للبرش يكمن يف االهتامم املشرتك بحامية البيئة الطبيعية وحفظها وتحسينها، 

واإلدارة املناسبة لنظام املناخ، والتنوع البيولوجي، وحيوانات األرض ونباتاتها. وهذه العنارص تتجاوز األهداف املنفردة 

الخاصة والفورية للدول أو لغريها من الجهات الفاعلة. وهي متثل فكرة أّن بعض العنارص العاملية، التي تعترب نافعة 

تقاسم  البرشية ككّل، من خالل  أو مواطنيها وإمنا من قبل  الدول  قبل  تُدار بشكل منفرد من  أن  ينبغي  للبرشية، ال 

املسؤوليات وفقا التفاقات دولية محددة. 

عدم الرتاجع

استمد مبدأ عدم الرتاجع من القانون الدويل لحقوق اإلنسان وهو يتطلب عدم تنقيح القواعد التي اعتمدتها الدول 
فعالً إذا ما انطوى ذلك التنقيح عىل "الرتاجع" يف حامية حقوق الجامعات واألفراد )Prieur و Garver, 2012(. من 
ذلك مثالً، يشكل إضعاف معايري حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدويل مبا يف ذلك االلتزامات القامئة باحرتام وحامية 

وإعامل هذه الحقوق/املبادئ "تراجعا". وبالتايل، ميكن اتخاذ هذا املبدأ يف القانون البيئي أيضا. 

البيئية  الرتاجع شكل رفض االنضامم إىل املعاهدات  الرتاجع أشكاال متعددة. فعىل الصعيد الدويل، قد يتخذ  ويتخذ 
اإلجراءات  تغيري  متزايد:  لرتاجع  الوطنية  البيئية  الترشيعات  وتتعرض  أو حتى شجبها.  تنفيذها،  ومقاطعة  العاملية، 
لغرض تقليص حقوق العموم أو تذرعا بالتبسيط؛ وإلغاء القواعد البيئية أو تعديلها مام يقلص وسائل الحامية أو يحد 
من فعاليتها. ويف تعليقها العام رقم 3 بتاريخ 14 ديسمرب/كانون األول 1990، تشجب لجنة األمم املتحدة املعنية 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية " اتخاذ أي تدابري تراجعية عمدا"28.

وينطبق هذا املبدأ عىل حامية حقوق اإلنسان للرعاة، والتي تعتمد اعتامداً شديداً عىل حقوقهم يف أراضيهم ومواردهم 
الطبيعية املثبتة مبقتىض القانون العريف أو الترشيعي حيث يؤدي إلغاء تلك الحقوق أو تغيريها إىل اإلجحاف مبصلحة 

الرعاة واملجتمعات الرعوية.

28  )الفقرة 9(، لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 3: طبيعة التزامات الدول األطراف )املادة 2، الفقرة 1 من 

)http://www.refworld.org/docid/4538838e10.html متاح يف املوقع( E/1991/23 ،1990 14 ديسمرب/كانون األول .)العهد
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إعداد سياسات األرايض الرعوية

ميكن أن تتخذ سياسات األرايض الرعوية أشكاالً مختلفة. واإلجراءات أو الوظائف أو األنشطة املحددة مبقتىض الترشيعات 

الخاصة باملراعي تتيح انتاج مواد مختلفة للتعبري عن موقف اسرتاتيجي أو أخالقي بشأن جوانب معيّنة من املراعي 

وأسلوب ترابطها مع حيازة األرايض. وكل ما من شأنه تعزيز أسلوب السيطرة عىل أي جانب من جوانب استخدام 

املراعي أو إدارة ذلك الجانب، وال سيام تعلقه بالقيم العرفية وحيازة األرايض، ميكن اعتباره عموماً نوعاً من "سياسات 

األرايض الرعوية" )Herrera و Davies و Manzano Baena, 2014(. ومن بني املجاالت املقرتحة إلعداد السياسات 

هناك املحافظة عىل القيم واملامرسات العرفية والتقليدية، وإرشاك املجتمع يف إدارة البيئة الرعوية وحاميتها، ووضع 

املعايري اإليكولوجية وأسلوب تنفيذها ورصدها، وسياسات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة تأثرياته. 

الرؤية واالسرتاتيجية

تتمثل الرؤية الخاصة بإعداد سياسة محددة للرعي وحيازة األرايض، أو تحسني الترشيعات القامئة، بتعزيز مشاركة الرعاة 

االجتامعية واعرتاف القانون بحقوقهم يف األرايض، مبا يف ذلك الحيازات العرفية والحقوق املجتمعية. والغاية املتوخاة هي 

توزيع األرايض توزيعاً قانونياً باالستناد إىل حقوق الحيازة األساسية الثالثة التالية: التمتع بأراضيهم واستخدامها وإدارتها. 

وكام ورد رشحه بوضوح يف القسم الثاين، فإن إعداد ترشيعات وسياسات جديدة يتطلب مشاركة جامعات الرعاة، مام 

يستلزم دعم قدراتهم وتقويتها؛ وذلك مثالً، بواسطة الربامج التعليمية التي تتيح لهم فهم حقوقهم وتحسني مامرستها.

االئتامنات  الحصول عىل  اإلنتاجية، وتيسري  زيادة  أن يسهم يف  الحيازة  الرعاة يف  القانون بحقوق  اعرتاف  ومن شأن 

نوعية  تعزيز  من  الرعاة  سيتمكن  ذلك،  وبفضل  ومنصف.  عادل  أساس  عىل  القيمة  وسالسل  األسواق  تنمية  وتشجيع 

معيشتهم والقضاء عىل الفقر. ومن شأن تعزيز القدرات ورأس املال االجتامعي للمجتمعات الرعوية أن يسهم يف كل من 

تحسني عملية اتخاذ القرارات، وتحسني استهداف االئتامنات واالستثامرات، وتعزيز فرص الحصول عىل املساعدة التقنية، 

ونقل التكنولوجيا واالبتكار، وتطوير تسويق املنتجات. كام أن تحسني الشفافية، واملشاركة )من التشاور البسيط وحتى 

الحرة واملسبقة واملستنرية( ومتثيل الجامعات الرعوية، ميكن أن يساعد عىل تحسني حوكمة األرايض.

ويساعد تعزيز مسؤولية حوكمة حيازة األرايض الرعوية عىل كفالة االستدامة االجتامعية والبيئية وحامية رعي االنتجاع، 

مبا يف ذلك حامية ممرات التنقل، واحرتام االستخدام املكاين والزمني للموارد. وتنص الخطوط التوجيهية بالتحديد عىل 

تحسني األطر القانونية والسياسات بشأن إدارة األرايض الرعوية عىل نحو ما ييل:

5-1 " يجب أن تبادر الدول إىل وضع أُطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد 

األسامك والغابات. ]...["

5-3 "يجب أن تضمن الدول اعرتاف واحرتام األُطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتعلقة بحوكمة الحيازة، وفقاً 

للقوانني الوطنية، لحقوق الحيازة املرشوعة، مبا يف ذلك حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض 

بحامية القانون؛ وأن تيّس مامرسة حقوق الحيازة، وتدعمها وتحميها. ومن شأن هذه األُطر أن تعكس األهمية االجتامعية 

والثقافية واالقتصادية والبيئية لألرايض ومصايد األسامك والغابات. كذلك، ينبغي أن توفر الدولة أطراً غري متييزية، وأن 

تعزز اإلنصاف االجتامعي واملساواة بني الجنسني. ]...["
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5-5 " يتعنّي عىل الدول أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خالل عمليات تشاركية تشمل جميع 

األطراف املترّضرين، وأن تضمن إرشاك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها. ومن شأن السياسات والقوانني 

واإلجراءات أن تراعي القدرة عىل التنفيذ. ]...["

رعاة فان غوجار وحقوقهم يف األرايض، الهند

ميارس رعاة فان غوجار رعي انتجاع الجاموس من والية اوتاراخاند يف الهند. ويتنقل هؤالء الرعاة فصلياً بني مناطق 
شيواليكس خالل  منطقة  االرتفاع يف  املنخفضة  تشيالرفييل  جبال  من سلسلة  الهيماليا،  جبال  من  االرتفاع  متباينة 
الخريف إىل املناطق الجبلية األعىل يف الصيف وموسم األمطار. وقد أُعيقت مامرسة االنتجاع هذه مع إنشاء مرتع 
القبائل  بشأن  الهند  قانون  وينص  الغابات.  إدارة  قبل  من  غوجار  فان  أرس  وإخالء   1983 عام  الوطني يف  راجاجي 
املدرجة وسكان الغابات التقليديني لعام 2006 )قانون االعرتاف بحقوق الغابات( نصا رصيحا عىل الحقوق الفصلية 
لرعاة فان غوجار يف مناطق الغابات التي يستخدموها عىل أساس دوري فقط، ويوفر الوسائل القانونية التي تتيح 

للرعاة دعم استخدامهم التاريخي للغابات وحقهم يف الوصول إليها )االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، 2011ب(.

إعداد االسرتاتيجية الوطنية بشأن األرايض الرعوية

تشكل االسرتاتيجية الوطنية بشأن األرايض الرعوية وسيلة لتحقيق أهداف الترشيعات الرعوية. وترشح االسرتاتيجية 

األسلوب الذي تتبعه مؤسسة لألرايض الرعوية يف إدارة الرتتيبات الخاصة بحيازات األرايض. وتعالج االسرتاتيجية غرض 

الترشيعات ومقاصدها وتبني هدف تحقيق االستخدام املستدام لألرايض الرعوية باعتباره هدفاً بيئياً وطنياً.29 وينبغي 

للدول أن تعد السياسات ذات الصلة، والقوانني واإلجراءات بواسطة عمليات تشاركية تشمل جميع األطراف املتأثرة، 

وتكفل مشاركة الرجال والنساء عىل السواء منذ بداية العملية. وينبغي للسياسات واإلجراءات أن تشمل نهوجا مراعية 

للجنسني، يعرّب عنها بوضوح بلغة مفهومة، ويتّم تعممها عىل نطاق واسع. وميكن مثال أن تتضمن االسرتاتيجية الحكومية 

بشأن األرايض الرعوية ما ييل:

الوطنية والدولية، والسياسات واملعاهدات وصالتها مع 	  والبيئية  اإلمنائية  االسرتاتيجيات  إشارات إىل أهداف 
استخدام األرايض الرعوية وحيازة األرايض الرعوية؛30

وظيفة رعاية قيم املجتمعات األصلية والتقليدية؛	 

وظيفة إدارة شتى جوانب حيازة األرايض إدارة مناسبة؛	 

وظيفة رعاية إدارة اآلثار الناجمة عن تغري املناخ؛	 

التزاماً بوضع برامج لتحقيق استدامة األرايض الرعوية؛	 

رشحاً لدور وفوائد برامج التدريب املجتمعية بشأن األرايض الرعوية.	 

 ICCD/ COP ،2007 29 انظر اسرتاتيجية العرش سنوات التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، 2007، تقرير الدورة الثامنة، مؤمتر األطراف، مدريد 14-3 سبتمرب/ أيلول

.)8(/16/Add.1, 23, October 2007

http://www.cbd.int/doc/  :2008 ريو،  التفاقيات  املشرتك  االتصال  فريق  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  واتفاقية  التصحر  مكافحة  واتفاقية  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  من  مستمدة    30

publications/cc-adaptation-en.pdf
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تغيري األفكار

اآلن  ميكن  البلدان  بعض  ففي  العرفية.  للحيازة  القانوين  للمفهوم  محيل  إصالح  إجراء  تستدعي  عوامل  جملة  هناك 

تسجيل الحقوق العرفية دون إلغائها واالستعاضة عنها بشكل آخر من أشكال الحيازة. ويجوز أيضا، يف بعض الحاالت، 

إسناد حق املمتلكات الجامعية مثل املراعي باعتبارها ملكا للمجتمع املحيل. ومن بني اآلثار التي أنتجتها هذه التغيريات 

فإن  أعم،  وبشكل  القانون.  بحكم  عرفية  إىل حقوق  األرايض  العرفية يف  الحقوق  حالياً  تشهده  الذي  الراهن  التحول 

السياسات الحكومية، وقلة األرايض، والتعليم، وبصفة خاصة، معاملة األرايض كسلع واستقطاب املجتمعات يف فئتي 

العرفية  العالقات األرضية  الرأساميل املستمر، أثرت جميعها عىل أسلوب تشكيل  التحول  األثرياء والفقراء من خالل 

وتنظيمها. وبالتايل، فليس مفاجئا أن فكرة الحق العريف يف األرض أخذت، كام يبدو، تقرتب من معايري الحيازة القانونية 

ألرايض  املتناسب  غري  األسهم  وأصحاب  القياديني  استمالك  هي  ذلك  من  حدوثها  يرتدد  التي  والنتيجة  املستحدثة. 

.)2012 ،Alden-Wily( املجتمعات املحلية

ومن بني جميع هذه العوامل تتميز األنظمة العرفية بقابلية تطويعها. وقد توسعت خالل العقود األخرية رؤية هذه 

التحوالت يف القطاع العريف بشكل واسع يف أفريقيا ) Alden-Wily، 2012(، وهي تشمل ما ييل:

انخفاض الجزاءات املفروضة عىل بيع أرايض األرس؛	 

استحداث أسلوب الشهادة الكتابية للمعامالت؛	 

تحول الحقوق القانونية من حقوق االنتفاع الزراعي إىل حقوق امللكية الدامئة واملطلقة؛	 

يف 	  الثقل  مراكز  وتحول  العرفية،  القضائية  الواليات  القرارات يف مامرسة  التخاذ  الدميقراطية  العملية  توسع 

النطاق العريف من األرايض القبلية إىل النطاق العشائري ثم إىل النطاق القروي مع النمو السكاين؛

التشدد بشأن الحدود املحيطة يف القرى املتجاورة؛	 

تشدد املواقف بشأن حق الوصول العريف وحق الحيازة للغرباء الخارجيني، كنتيجة للشعور بآثار تناقص األرايض؛	 

ظهور عالمات عىل تزايد الضغوط عىل الفئات املستضعفة، كالنساء، يف إطار املجتمعات املحلية؛	 

تراجع االلتزام باملعايري القدمية التي تفرض وجود أراض مخصصة لكل أرسة يف املجتمع، عالوة عىل استقطاب 	 

الرثوات داخل املجتمعات العرفية الحديثة، ورغم ذلك، تشدد املطالبة باإلنصاف.

رعاة الغنم القريغيز يف وجه التحديات

يركز دستور قريغيزستان لعام 2010 عىل إصالح األرايض وقضايا التحويل إىل القطاع الخاص مستحدثاً املبدأ بأن جميع 

األرايض هي ملك للدولة وأن للدولة صالحية منح حق التملك يف هيئة عقود اإليجار ملدة محددة. وما زالت آثار هذه 

النهج الجديد غري واضحة متاما. وقد خولت خدمات تفّقد املراعي مبسؤولية إدارة األرايض ووضع تنفيذ إصالح األرايض 

يف عهدة املجتمعات املحلية الريفية. ويواجه رعاة الغنم القريغيز تحدي الدفاع عن مصالحهم يف التفاعل مع السلطات 

.)1995 ,Schillhorn van Veen( املحلية وقيادات املزارع التي تحولت ملزارع جامعية وحكومية
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سياسات التمكني

ميكن إىل حّد ما عزو عدم فعالية السياسات إىل سوء فهم مخططي السياسات للنظم الرعوية، كام جرت مناقشته يف 

القسم األول. وما زالت دول عديدة تعترب الرعي استخداماً مهِدرا لألرايض ويكرث توجيه األولويات الوطنية نحو تحويل 

األرايض الرعوية إىل أراض مخصصة لزراعة املحاصيل، وترشيع سياسات اقتناء األرايض الالزمة. وتشمل التحديات ذات 

األولوية تجاه حيازة املراعي التي رُشحت يف القسم األول مسائل سياساتية، مثل تحسني التشاور مع الرعاة وآليات 

مشاركتهم، ووضع خطط متكاملة الستثامر األرايض عىل املستويات ذات الصلة.

ويتضح من مجاالت العمل عىل تحسني الحوكمة وتعزيز القدرات البرشية، التي ورد عرضها يف القسم الثاين، أن أمن 

العالقات  إرساء  أيضا  ذلك  يشمل  وإمنا  فحسب  القانونية  الرتتيبات  عىل  يقترصان  ال  املسؤولة  وحوكمتها  الحيازات 

والعمليات وتوفري القدرات واملوارد اإلدارية، مام ميس العديد من املسائل املتعلقة بالسياسات والتي جرى توضيحها يف 

عدد من دراسات الحالة.

ويلقي هذا القسم نظرة شاملة موجزة عىل سياسات دعم السبل املعيشية املستدامة يف األرياف، عىل نحو ما رشحه 

فريق الخرباء الرفيع املستوى )فريق الخرباء، 2013(. ويجب أن تكون السياسات متكاملة مبعنى أن تدعم كل سياسة 

للموارد  املستدامة  لإلدارة  الداعمة  السياسات  إن  املثال،  سبيل  فعىل  إعاقتها(.  عن  )عوضا  األخرى  السياسات  منها 

تُنفذ سياسات أخرى إليجاد أسواق جديدة ومناسبة. وسيتعنّي عىل  بالرضورة إىل تحسينات ما مل  الطبيعية ال تؤدي 

الحكومات تكييف سياساتها وفقا الحتياجات الرعاة، وبصفة خاصة، حاجتهم إىل التنقل. 

االستثامر يف السلع والخدمات العامة

يعّد االستثامر يف السلع والخدمات العامة األساسية لسكان األرياف مبن فيهم الرعاة من بني املتطلبات األساسية لتحقيق 

ولكنها  الدوام،  عىل  مبارشة  بعالقة  ليست  الطبيعية  املوارد  بإدارة  أو  الغذايئ  باإلنتاج  االستثامرات  وعالقة  التنمية. 

أساسية لتوفري الظروف الالزمة لسكان األرياف ليك يتمكنوا من االستثامر يف نظمهم اإلنتاجية. وتشمل االستثامرات التي 

قد تلزم لتحقيق التنمية املستدامة يف األرايض الرعوية توفري الطرق واالتصاالت، والكهرباء، والتعليم، والصحة، واملياه 

واالصحاح. ورمبا لزم تكييف بعض الخدمات كخدمات الصحة والتعليم واإلدارة املحلية الحتياجات الرعاة املحلية؛ فعىل 

سبيل املثال، قد يلزم تكييف هذه الخدمات للتقييامت الفصلية وأمناط التنقل أو ملتطلبات اللغات املحلية.

تسخري األسواق لصالح الرعاة

يجب تسخري األسواق لضامن استدامة سبل عيش الرعاة من خالل خفض تكاليف املعامالت، وتحسني الهياكل األساسية، 

وتأمني االستثامرات العامة الرئيسية، ومعالجة جوانب الالمساواة بني الجنسني. وحرصا عىل توفري الظروف املؤاتية، قد 

نظام  والرعي هو  القامئة.  األسواق  تنظيم  أسلوب  وتغيري  العمومي(  الرشاء  )مثل خطط  أسواق جديدة  تطوير  يلزم 

مزدوج لإلنتاج الحيواين واإلدارة البيئية، ويلزم، يف العديد من الحاالت، ابتكار األسواق التي تحفز دور الرعاة وتعوضه 

وتحميه يف ما يتعلق برعاية البيئة وحامية خدمات النظم اإليكولوجية باعتبارها سلعاً عمومية. 
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نظم مناسبة للبحوث واإلرشاد

تتسم نظم البحوث واإلرشاد بأهمية حاسمة يف تصميم وتعزيز النظم املناسبة واملامرسات املكيفة الحتياجات الرعاة يف 

البحوث  التنقل. وتعترب منهجيات  املكيفة الحتياجات  املراعي، واملعالجة والتكنولوجيات  إدارة  ما يخص مسائل مثل 

التشاركية، وكذلك االنضامم لعملية اتخاذ القرارات األولية بشأن أهداف البحوث عوامل أساسية لضامن اعتامد الرعاة 

لنتائج البحوث )انظر القسم الثاين، مجال العمل 7 بشأن التعلّم التشاريك(. 

االنتفاع بالخدمات املالية

الرعاة  لظروف  املالية  املنتجات  تكييف  ويلزم  تنقلهم.  ذلك  يف  مبا  الرعاة،  الحتياجات  املالية  الخدمات  تكييف  يلزم 

لحلول  التوصل  ويلزم  التقلبات.  التسديد، وشدة  العوائد، وطول مدد  التكيف الرتفاع معدالت  مبا يشمل  اإلنتاجية، 

جديدة لغرض تقليص املخاطر املالية، وخفض تكاليف املعامالت وتيسري االستثامرات الطويلة األجل، واالعرتاف بالدور 

الراهن لرتبية املاشية كوفورات رأساملية يف العديد من املجتمعات الرعوية. ويلزم أيضا تكييف الخدمات املالية لغرض 

معالجة جوانب عدم اإلنصاف الداخلية، مبا يف ذلك عدم اإلنصاف الذي تعاين منه املرأة يف املجتمعات الرعوية.

تحديد الترشيعات الوطنية ذات الصلة بالرعي

العنارص القانونية واملؤسسية

جوانب  من  الكثري  تنفذ  كجملة  وهي  "عامة"،  عنارص  القسم  هذا  يف  املعروضة  واملؤسسية  القانونية  العنارص  تعترب 

الخطوط التوجيهية املتعلقة بالحوكمة املسؤولة وحيازة األرايض. ويلزم من القانون الوطني أال يقترص عىل االعرتاف 

بحقوق الحيازة األساسية فحسب وإمنا ينبغي عليه أيضا حامية تلك الحقوق وتعزيزها. وتشمل هذه الحقوق متكني 

القوانني  إنفاذ  الحيازة من تأمني حقوقهم، حتى وإن مل تكن حقوقا رسمية، وضامن توفر مؤسسات  أصحاب حقوق 

وقدرة الوصول إليها. وهذه العنارص تنص عىل حقوق الشعوب األصلية واستحقاقاتها مبا يف ذلك مشاركتها يف عمليات 

التفاوض واتخاذ القرارات، وتنمية املؤسسات القادرة عىل متثيل حقوقها العرفية، واملحافظة عىل املامرسات العرفية 

والتقليدية ونقلها. وهي يف هذا الصدد، ميكن أن تشكل قسام من القانون الترشيعي بشأن استخدام األرايض الرعوية.
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وقد يكون من املالئم أيضا إجراء تقييم ترشيعي للقوانني الوطنية 

الكائنة باالستفادة من الخطوط التوجيهية كمعيار وباتباع اإلجراءات 

املحددة يف الدليل التقني بشأن الحوكمة املسؤولة للحيازات والقانون 

)الفاو، 2016(. وميكن أن يشكل تقييم قدرة اإلطار القانوين الوطني 

الخطوط  ضوء  يف  الرعوية  األرايض  لقانون  الفعيل  التنفيذ  عىل 

التوجيهية خطوة أولية يف تنفيذ القسم الثالث.

 وميكن للحكومات أيضا أن تستخدم العنارص القانونية واملؤسسية 

القطاعيني.  والتخطيط  والسياسات  الوطنية  التنمية  أولويات  إلعداد 

اإلطار  جوانب  استبانة  يف  التقييامت  من  االستفادة  أيضا  وميكن 

التي  كالترشيعات  مناسبة،  بصورة  تنفيذها  يجري  ال  التي  القانوين 

وقد  املستخدمة.  غري  املجتمعية  األرايض  حيازة  متليك حقوق  تجيز 

مّهد  ورمبا  التنفيذ،  تعيق  التي  العقبات  لفهم  فرصة  التقييم  يتيح 

السبيل إلجراء اإلصالح اإلداري والترشيعي أيضا. ويحتمل أن تكشف التقييامت املتصلة بالخطوط التوجيهية وتطبيق 

العنارص التالية عن مجاالت حقوق اإلنسان ذات األهمية )مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 2011( فضال عن 

الشؤون األخرى املتصلة بالقانون البيئي.

وميكن إدراج العنارص املرشوحة يف هذا القسم يف نظام القانون الترشيعي لغرض املساعدة عىل حامية حقوق وقيم 

املجتمعات األصلية والتقليدية يف استخدام األرايض الرعوية. وهناك يف كل من نظم الحيازة العرفية والحيازة الترشيعية 

موارد  تحكم  التي  الحيازة  فحقوق  الرعوية.  األرايض  املوارد يف  نفس  استخدام  تحكم  قد  ومتداخلة  متعددة  حقوق 

األرايض الرعوية املشرتكة، والحقوق الفصلية وغريها من حقوق االنتفاع واالستخدام املؤقت، فضال عن حقوق امللكية 

والزراعة املشرتكة، ميكنها أن تشكل كلها حقوقاً حيازية مرشوعة.

اإلطار املؤسيس املعني

يجب لعملية إرساء اإلطار املؤسيس املعني بالرعي أن تبدأ أوالً بإقرار القانون الداخيل الذي يحكم الحق يف امللكية 

الخاصة والعرفية لألرايض الرعوية )ملكية الفرد أو املجتمع أو امللكية التعاونية أو أي شكل آخر من الرابطات(، وأن 

تتيح حرية اختيار منوذج التنظيم، وأشكال االستثامر واملقصد يف نطاق حدود القانون ولوائحه. ويف هذا الصدد، يجب 

إعداد الوسائل التي من شأنها أن متّكن االمتثال للسياسة الحكومية املصاغة للقطاع املعني. ورمبا تطلّب ذلك إنشاء 

القانوين  األمن  انعدام  من  التخلص  بغرض  األرايض  لحيازة  التنظيمي  اإلطار  تنفيذ  عن  مسؤولة  حكومية  مؤسسة 

واالستقرار الذي يعاين منه الرعاة ولكفالة متتعهم بحقوقهم يف األرايض. وينبغي أن تُنشأ هذه املؤسسة ملراقبة عمليات 

امللكية وسجالتها العامة، وحامية املوارد الطبيعية، وكفالة االستخدام املقبول لألرايض الرعوية واإلنصاف يف االنتفاع 

مع  املعني،  للبلد  االقتصادية  للتنمية  كافية  استجابة  لتستجيب  واسعة  إدارية  بوظيفة  توكل  أن  وينبغي  باألرايض. 

وتنفيذ  تنظيم  بقدرة  املؤسسة  هذه  تتمتع  أن  وينبغي  الرئييس.  غرضها  باعتباره  األرايض  حيازة  بحقوق  االعرتاف 

إجراءات التدريب، وتعزيز األرايض الرعوية وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع املؤسسات الحكومية األخرى.

الجوانب القانونية والسياساتية إلدارة املراعي: منغوليا 
)2014 ،Hannam(

الخاص  الوطني  للقانون  املحدودة  بالقدرة  منغوليا  حكومة  تقر 
بالحامية البيئية لعام 1995 يف ما يتعلق بإدارة جميع التحديات البيئية 
من  معالجتها  يلزم  تحديات  فهناك  البلد.  مراعي  باستخدام  املقرتنة 
حيث البنية واإلجراءات، واإلدارة الحكومية لبيئة املراعي، والعمليات 
لذلك،  ونتيجة  املحلية.  للمجتمعات  الفعلية  واملشاركة  املؤسسية 
وسيايس  ترشيعي  إطار  إلرساء  إجراًء  بالفعل  الحكومة  اتخذت 
األرايض  لقانون  صياغتها  من خالل  املراعي  إدارة  لتحسني  ومؤسيس 
إدارة  بشأن  الرئييس  القانون  سيمثل  القانون  هذا  أن  ومبا  الرعوية. 
املراعي فمن املؤمل أن يشمل نظاما مؤسسيا خاصا باألرايض الرعوية.
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ومن شأن الترشيعات أن تساعد مؤسسة األرايض الرعوية عىل اتخاذ قرارات منصفة وعادلة ومتسقة مع ترتيبات 

حيازة األرايض. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي للترشيعات ذات الصلة أن تتضمن صالحيات متكني مؤسسة األرايض الرعوية 

من اتخاذ اإلجراء الالزم ضد األشخاص أو الرشكات عند عدم االمتثال للقانون. وينبغي وضع أحكام خاصة بشأن األرايض 

بإجراء  الرخص، وأن تقيض  أو  األذون  إلغاء  أو  تعديل  أن تنص عىل  املناسبة  للصالحيات  والتقليدية. ويجوز  العرفية 

االنتصاف الالزم إلعادة األرض الرعوية وفقاً للحيازة، أو إيقاف نشاط ما وطلب االمتثال للرشوط أو املعايري املحددة.

حقوق األرايض الرعوية

توفر الخطوط التوجيهية إطاراً دولياً لتوجيه السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز وحامية حقوق املجتمعات الرعوية 

يف األرايض التي استخدمت تاريخياً لغايات اجتامعية وثقافية وروحية واقتصادية. وبصفة خاصة، يتعلق الجزء الثالث 

من الخطوط التوجيهية بأهمية "االعرتاف القانوين بحقوق وواجبات الحيازة وتوزيعها" من أجل حامية حقوق الشعوب 

األصلية واملجتمعات األخرى ذات الحيازة العرفية. وكفالًة لتنفيذ القانون املناسب، البد من معالجة العوامل املؤسسية 

بالتزام  مرتهن  اإليجايب  التغري  وهذا  الحوكمة.  وسوء  الحيازة  أمن  إضعاف  تساهم يف  التي  واالجتامعية  والسياساتية 

قدرة  جانب ضامن  إىل  ونزيهة  األداء  وجيدة  عادلة،  وقضائية  إدارية  نظم  بإقامة  واضطالعهم  الحكوميني  املسؤولني 

الحيازية.  حقوقهم  لحامية  منها  ناجحة  استفادة  وتحقيق  والعادلة  املنحازة  غري  النظم  لهذه  االلتجاء  عىل  املواطنني 

و"الحيازة" هي أسلوب احتفاظ األفراد أو األرس أو الرشكات أو الجامعات باألرايض أو متلكهم لها. ويجوز أن تكون 

إدعاءات الحيازة ذات طبيعة رسمية أو غري رسمية أو عرفية أو دينية ويجوز كذلك أن تتضمن حقوق امللكية واالستخدام 

واإلدارة. وقد تتوقف قوة حقوق الحيازة للفرد أو األرسة أو الجامعة عىل التعريفات القانونية الوطنية لحقوق امللكية، 

أو عىل التقاليد االجتامعية أو عوامل أخرى. ويف ما يتعلق باألرايض الرعوية، ميكن وصف حقوق حيازة األرايض بأنها 

"جملة حقوق" ميكن أن تتضمن حرية القيام مبا ييل:

إشغال أو تنمية املوارد الطبيعية املعنية والتمتع بها واالستفادة منها؛	 

بيع املوارد الطبيعية أو توريثها؛	 

تأجري أو منح حقوق استخدام املوارد الطبيعية؛	 

تقييد انتفاع اآلخرين باملوارد الطبيعية؛	 

و/أو استخدام املوارد الطبيعية وإدارتها.	 

وتشري الفقرة 9-5 بالذات من الخطوط التوجيهية ملا ييل: "وحيث تتمتع الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات 

التي يعيشون عليها، يجب أن تقّر  التي تعتمد نظم حيازة عرفية بحقوق حيازة مرشوعة ألرايض أجدادهم  املحلية 

الدولة بهذه الحقوق وأن تحميها. وال ينبغي حمل الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم 

حيازة عرفية إىل إخالء أرايض أجدادهم قرسا". باإلضافة إىل ذلك، تحدد الفقرة 9-6 ما ييل، "يجب أن تنظر الدول يف 

إمكانية مواءمة أطرها السياساتية، والقانونية، والتنظيمية لإلقرار بنظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية وغريها من 

املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية".
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ويف هذا الخصوص، يقصد بـ"العريف" أنه موافق لألعراف أو املامرسات االعتيادية املرتبطة مبجتمع ما، أو مبكان أو 

جملة ظروف، حيث تستند املامرسات إىل األعراف والتقاليد عوضاً عن القانون أو العقد املكتوب. وحرصا عىل اإلقرار 

حقوق  ملامرسات  الكاملة  الطائفة  تقّر  أن  الوطنية  للترشيعات  ينبغي  وحاميتها،  واحرتامها  العرفية  الحيازة  بحقوق 

الحيازة يف البلد وتحميها، وأن تحدد يف الوقت نفسه القيود التي تفرض قواعد حقوق اإلنسان األساسية عىل املامرسات 

 ،Andersen( الوطني  الدستور  مع  االتساق  وتضمن  املحلية  املجتمعات  داخل  التمييز  من  الحامية  وتوفر  العرفية، 

.)2011

ومن الناحية التقليدية، تألفت حقوق األرايض الرعوية من االنتفاع باملوارد الالزمة إلدامة اإلنتاج الحيواين املتنقل 

مثل املراعي، ومواقع التزود باملياه وممرات التنقل التي تربط بني مناطق الرعي الفصيل، واملستوطنات أو املخيامت 

الحرصية.  وامللكية  املشرتكة  امللكية  العرفية هذه بجوانب مختلطة من  الحيازة  ترتيبات  الرعوية، واألسواق. وتتسم 

حيث ميكن لألرسة أو العشرية أو الجامعة العرقية برمتها االدعاء بحقوق مشرتكة يف منطقة أو أرض رعوية معينة. 

اآلخرين  ممتلكات  استخدام  للناس  تتيح  وأنها  واضحة"  "حقوق غري  بأنها  الرعوية  الحيازة  إىل حقوق  اإلشارة  وتكرث 

ألغراض محددة أو ملدد زمنية محددة. وقد كانت هذه الرتتيبات شائعة، ولكنها أوجدت نظامً معقدة لحقوق وواجبات 

مستخدمي املراعي. ويف نظم امللكية هذه، ميكن لألفراد االنتفاع الحرصي ببعض أنواع املوارد، ولكنهم يحملون هذه 

الحقوق باعتبارهم أعضاء جامعات اجتامعية قادرة عىل الدفاع عن السالمة اإلقليمية للجامعة برمتها، وليس بفضل 

سند للتمليك العقاري صادر عن سلطة حكومية. مع ذلك، فقد أدت جملة عوامل إىل تقليص حقوق األرايض الرعوية يف 

األوقات األخرية، منها تحويل األرايض، والتحويل للقطاع الخاص، والتنازع، والضغط السكاين وإنشاء املحميات الطبيعية 

.)2013،Freudenbergerو Behnke(

الجوانب القانونية للحيازة العرفية لألرايض

لتحديد  املجتمعات  تتبعها  التي  النظم  لألرايض  العرفية  بالحيازة  يقصد 

وتشمل  وتحويله.  االستخدام  ولتنظيم  واالنتفاع،  واالحتياز  امللكية 

الرعوية  األرايض  حوكمة  لتحسني  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  بالرضورة 

ويدخل  متنوعة.  التزامات  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  يف  النجاح  وضامن 

ضمن ذلك تعريف الجمهور واملسؤولني الحكوميني عىل السواء بالقوانني 

التي تعزز الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض الرعوية. ويتضمن ذلك أيضا 

وضع  بغرض  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  وترشيد  الترشيعات  مواءمة 

التوجيهية يف  املبادئ والخطوط  إجراءات مبسطة وفعالة لكفالة تجسيد 

جميع املؤسسات اإلدارية والقضائية عىل كافة مستويات حوكمة األرايض 

الرعوية. ومثة حاجة أيضا لضامن تطبيق الجهاز القضايئ الوطني واملسؤولني 

الحكوميني املعنيني بتحكيم التنازع حول الحيازات تطبيقاً مالمئاً للقوانني 

الوطنية التي تعزز الحوكمة املسؤولة للحيازة. ويتعنّي أيضا إنشاء وتعزيز 

توخياً  النزاعات، وذلك  متخصصة يف تسوية  ثقافياً  بديلة ومالمئة  هيئات 

لتسوية النزاعات حول حيازة األرايض الرعوية يف الوقت املناسب.

حوكمة املراعي يف املناطق األرجنتينية املرتفعة

تتألف منطقة األنديز من خليط من نظم اإلدارة الرعوية املنظمة 
عىل امتداد ارتفاعات مختلفة من سلسلة جبال األنديز. وتتمتع 
األرس الرعوية من إقليم مرتفعات جوجوي يف األرجنتني بحقوق 
املراعي  من  الصغرية  واملساحات  والبساتني  املنازل  يف  عرفية 
املزروعة، فضال عن املراعي املتألفة من رقع األرايض املوزعة عىل 
املرتفعات. وترعى قطعان صغرية من املوايش – امتداد سلسلة 

املجرتة عموماً- تحت مراقبة النساء املسنات ومبساعدة األطفال 
)عندما يكونون خارج املدرسة(. وترعى الحيوانات األكرب )الالما 
مبراقبة  عادة  وذلك  بحرية،  الخيول(  وبعض  والبقر  واأللباكا 
الرجال الدورية. وتؤلف "الروديوس" أقاليم املجتمعات املحلية، 
وهي رقع ذاتية التنظيم تقع داخل ملكيات أكرب تدعى "فينكاس". 
وكان ملك إسبانيا قد منح هذه الفينكاس أصالً لإلسبان خالل فرتة 
االستعامر، وإن أُدمج العديد منها يف ما بعد مع األرايض الحكومية. 
مع ذلك فإن املجتمعات املحلية مل تسرتد ملكية تلك األرايض لحّد 
ملكيات  باعتبارها  بالروديوس  املطالبات  بدأت  حيث  اآلن، 
للمجتمعات  تابعة  محمية  ومناطق  وأراض  األصلية  الشعوب 
وقد   .1994 عام  يف  املعدل  الدستوري  القانون  مبقتىض  املحلية 
أراضيها  لتحديد  عملية  بتنفيذ  اآلن  املحلية  املجتمعات  أخذت 
السابقة، مع استعادة الحدود العرفية وتشكيل السلطات املنتخبة 

.)2011 ،Quiroga Mendiola( إلدارة شؤونها
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وخالفا لنظم متلك األرايض املستحدثة، تستمد الحيازة العرفية قواعدها 

الترشيعي  القانون  أو  الحكومة  عن  عوضا  نفسه  املجتمع  من  ودعمها 

)الحيازة الرسمية لألرايض(31. ورغم أن القواعد التي يتبعها مجتمع محيل 

معني تعرف بالقانون العريف، فإن تلك القواعد قلاّم تكون ملزمة خارج 

نطاق ذلك املجتمع. والحيازة العرفية لألرايض هي نظام اجتامعي بقدر 

ما هي أيضا مدونة قانونية تستمد من ذلك النظام صمودها واستمراريتها 

ومرونتها. ومن األمور ذات األهمية الحاسمة للرعاة العرفيني يف الوقت 

الحارض مدى دعم القانون الوطني لحقوق األرايض التي مينحها واملعايري 

املستخدمة ألجل استدامتها )Alden-Wily،2012(. وعىل النطاق العاملي، 

للحيازة. وهو نظام  رئيسياً  العرفية لألرايض نظاماً  الحيازة  يشكل نظام 

شامل يف املناطق الرعوية ألفريقيا وآسيا ويحكم أيضا األرايض يف بعض 

االقتصادات الصناعية، مثل املجتمعات الريفية يف إسبانيا واألقاليم التابعة 

 Rural( وأسرتاليا  الشاملية  أمريكا  يف  األصلية  الشعوب  من  لألقليات 

 ,)RIRDC( Industries Research & Development Corporation

 .)2014

وقلام تكون املناطق العرفية متجانسة؛ حيث كثرياً أن تسبب امتيازات 

املناطق  يف  كبرية  فجوات  والزراعة  األخشاب  وقطع  والتعدين  الحدائق 

العرفية. ويفيض حصول املزارعني األكرث ثراء عىل سندات قانونية رسمية 

فجوات  يوجد  مام  العرفية،  امللكية  سندات  إلغاء  إىل  مساكنهم  مللكية 

العرفية  واملمتلكات  املحيل.  املجتمع  ألرايض  الشاملة  املنطقة  يف  أصغر 

"غري واضحة" أيضا عىل أطرافها، سيام وأنها تحاذي رسيعاً املدن واملناطق 

الحرضية املتوسعة. وقد يبيع قياديو املجتمعات املحلية األرايض الواقعة 

عىل أطراف املناطق الحرضية أو أنها تصادر منهم ألغراض البناء. وهناك حاالت تحتفظ فيها املجتمعات الريفية بالسلطة 

عىل األرايض املتحرضة. ويؤدي االندفاع العاملي عىل األرايض إىل حفز هذا النوع من االستيالء عىل األرايض ألغراض 

ربحية، مام يؤدي بدوره إىل ترسيع التكثيف واستحداث املعايري السوقية والضغط عىل املوارد املشرتكة. وكلام ارتفعت 

قيمة املوارد املتأثرة، كلام ازداد الضغط عىل املعايري.

تأمني الحقوق العرفية

عوضاً عن تدوين حقوق الحيازة العرفية يف الترشيعات، مثة نهج اسرتاتيجي أفضل يتمثل يف اإلقرار قانونيا بأن للحقوق 

لهذا  املناهضة  القوى  أم ال. ولكن  أكانت مسجلة  الرسمية، سواء  للحقوق  القانونية  القيمة  األرايض نفس  العرفية يف 

اإلقرار ما زالت تتسم بنفس شدتها منذ قرن مىض. بل ورمبا ازدادت شدة، وذلك بالنظر إىل أسلوب تداخل املصالح 

بالسياسات التي ترمي إىل املحافظة عىل أكرب قدر ممكن من األرايض الخالية من سندات العقود يف إطار امللكية الفعلية 

للحكومات؛ مام ميّكنها من الترصف بأرايض مواطنيها كام يحلو لها، مبا يف ذلك بيعها للمستثمرين املحليني أو األجانب. 

ومثة أهمية حاسمة أيضا ملواصلة تحقيق دميقراطية األرايض وإدارة املوارد. فالتضامن داخل املجتمعات ويف ما بينها 

يتأثر بغياب آليات وقوى التمكني املؤسسية.

التقاليد املتوارثة يف حوكمة املراعي األسرتالية

تشغل األرايض الرعوية يف أسرتاليا مساحات واسعة من املراعي 
املؤجرة وأشكاالً مختلفة من عقود إيجار أرايض التاج املليك فضال 
املؤسسات  من  بقايا  هناك  ولكن  املطلقة،  امللكية  أرايض  عن 
التقليدية التي يرجع عهدها إىل بواكري االستعامر األورويب. فعقد 
إيجار املزرعة مثالً، هو تداول حقوق الرعي بني املنشآت الرعوية. 
منشأة  من  للامشية  املؤقت  النقل  من  املامرسة  هذه  وتتألف 
رعوية واحدة تفتقر للعلف إىل منشأة أخرى ذات فائض. ويتلقى 
املؤجر )صاحب األرض( مدفوعات لقاء قبوله ملوايش املستأجر. 
وبالتايل، ميكن اعتبار مامرسات إيجار املزارع اسرتاتيجية للتغلب 

عىل املشاكل املتعلقة بأمناط توافر العلف مكاناً وزمناً.

لإلصالح  األسرتالية  اللجنة  العرشين، عكفت  القرن  أواخر  ومنذ 
القانوين ولجنة اإلصالح القانوين لغرب أسرتاليا عىل إعداد تقارير 
القانون  بدور  االعرتاف  يف  الرغبة  مدى  من  للتحقق  مستفيضة 
العريف يف األوضاع القانونية التي تشمل سكان أسرتاليا األصليني. 
ففي اإلقليم الشاميل، عىل سبيل املثال، وهو إقليم رعوي إىل حد 
رصيحة  إشارة  واملحاكم  الترشيعية  القوانني  بعض  تشري  واسع، 
للقانون العريف حيثام كان هذا القانون مفيداً يف تحديد العالقات 
ومل   .)1983  ,Northern Territory( االجتامعية  التطلعات  أو 
تخل هذه التغيريات من الجدل، خصوصا يف الحاالت التي ال يكون 
القانون حقوق  هذا  ينتهك  حيثام  أو  دقيقا  فيها  العريف  القانون 

اإلنسان.

31  "حيازة أرايض السكان األصليني" هو مصطلح آخر للداللة عىل الحيازة العرفية لألرايض.
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ويلزم من سياسات أمن الحيازات أن تنتقل من الرتكيز عىل املزارع 

إىل الرتكيز عىل األرايض املشاع. فالعديد من الحكومات يعارض إخراج 

أرس القطاع العريف من منازلها ومزارعها ولكنها ال تشعر بأي ندم إلعادة 

آخرين.  ملستخدمني  أو  أخرى  الستخدامات  املشاعة  أراضيها  تخصيص 

وسبب ذلك هو أن التعويض أصبح اآلن ملزماً عند التدخل يف شؤون 

سندات  ودون  عرفية  األرايض  تكون  عندما  حتى  واملحاصيل،  املنازل 

عقارية، ولكن ذلك قلام يشمل األرايض الرعوية املشاعة. مع ذلك، فإن 

ملعظم  كربى  أصوالً  تؤلف  زراعيا  املستغلة  غري  املشاعة  األرايض  هذه 

املجتمعات الريفية. وهي تشكل يف الغالب املصدر الرئييس أو الوحيد 

لهم  وفرت  لو  وفيام  لهم.  أرض  ال  من  أو  األرض  فقراء  عيش  لسبل 

إلخراج  الالزم  الدخل  توليد  عىل  قادرين  هؤالء  سيصبح  املساعدة، 

املاليني من محنة الفقر )الفاو، وثيقة وشيكة(.

وال بد من اإلقرار بأهمية األمن القانوين للحقوق املتعلقة باألرايض 

وكذلك مبنظورات الرعاة بشأن أمن الحيازات حيث أن لذلك آثار هامة 

توسيع  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل  الحوكمة،  فتعزيز  اإلدارة.  عىل 

املشاركة يف اتخاذ القرارات، ميكن أن يحّسن املنظور األمني دون اللجوء 

أيضاً حيث يستمر  التخاذ تدابري أكرث شدة. والعكس رمبا كان صحيحاً 

األمن  من  درجة  تحقيقهم  من  الرغم  األمان عىل  بعدم  الرعاة  شعور 

القانوين بشأن أراضيهم. ويتعلق هذا األمر بشكل وثيق بإرساء الثقة بني 

املجتمعات املحلية والحكومات، وهو ما يعالجه القسم الثاين. 

االتفاقات عرب الحدودية

تنص الخطوط التوجيهية عىل تعاون الدول، يف إطار آليات مناسبة ومبشاركة األطراف املتأثرة، يف معالجة قضايا الحيازة 

العابرة للحدود الوطنية، مع ضامن اتساق جميع اإلجراءات مع االلتزامات القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل.

اإلدارة العابرة للحدود

كمبدأ عام يف القانون الدويل، تكون الدولة مسؤولة عن ضامن عدم تأثري أي نشاط تجريه داخل حدودها عىل سالمة 

الرعوية  باألرايض  الخاصة  الوطنية  الترشيعات  تتضمن  أن  وينبغي   )2003  ،Sands( أخرى  لدولة  الرعوية  األرايض 

بحقوق  تتعلق  عرب حدودية  قضايا  بينها  تنشأ  التي  الدول  حالة  ففي  املشرتك".  "الحد  مبدأ  لتنفيذ  مناسبة  إجراءات 

الحيازة، ينبغي لألطراف أن تعمل معاً عىل حامية تلك الحقوق، وكذلك حامية سبل املعيشة واألمن الغذايئ ألي من 

الشعوب املهاجرة أثناء وجودها داخل أقاليم تلك الدول. وينبغي أن تساهم الدول يف فهم مسائل الحيازة عرب الحدودية 

املاشية  وتربية  االنتجاع  لرعي  الكاراكاتشان  مامرسة  بني  العالقة 
واستخدام األرايض وحقوق امللكية يف بلغاريا

تعترب مامرسة جامعات الكاراكتشان لرعي االنتجاع يف بلغاريا قصة 
ملكية  وحقوق  األرايض  استخدام  مسألة  تسوية  يف  النجاح  عن 
األرايض يف عرص ما بعد االتحاد السوفييتي. فالسياسة التي كانت 
تتبعها الحكومة البلغارية قبل عام 1992 سياسة موجهة الستقرار 
الرعاة واإلدارة املركزية لرتبية املاشية. حيث كانت املاشية تُّجمع يف 
املراعي الحكومية، مام أدى إىل تقويض البنى االجتامعية واملهنية 
التقليدية لجامعات الكاراكاتشان. وقد أُعيد إحياء مامرسات الرعي 
الكاراكاتشان  جامعات  بنظم  الرسمي  االعرتاف  بفضل  التقليدية 

لكسب العيش وإنشاء منظامت قبليّة فعالة.

واستند إحياء نظام الكاراكاتشان للترشيعات الدولية والوطنية التي 
تحكم استخدام األرايض الرعوية مبا يف ذلك اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن حامية ودمج الشعوب األصلية وغريها من الشعوب، 
واتفاقية 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف الدول املستقلة، 
واالتفاقية املربمة بني بلغاريا واليونان )27.11.1919( بشأن تنقل 
األقليات املتبادل بني هذين البلدين، واملرسوم الصادر عن مجلس 
الوزراء بشأن تنمية تربية املاشية )1954-1952(، والقانون البلغاري 
)االتحاد  الزراعية  األرايض  واستخدام  مبلكية  الخاص   2007 لعام 

الدويل لحفظ البيئة، 2011ب(.
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تعمل  وأن  املحلية  املجتمعات  عىل  تؤثر  التي 

عىل اتساق املعايري القانونية لحوكمة الحيازات 

مع االلتزامات القامئة مبقتىض القانون الوطني 

والدويل، ومع املراعاة الواجبة للقواعد التقليدية 

والحركة  التنقل  قواعد  )وخصوصا  واألصلية 

مبقتىض  الطوعية  وااللتزامات  الفصلية(، 

الصكوك اإلقليمية والدولية ذات الصلة. وحيثام 

دول  أو  دولة  مع  الحدود  يف  الدولة  اشرتكت 

العمل معا عىل  الدول  تلك  يتعنّي عىل  أخرى، 

ضامن قدرة الرعاة واملجتمعات التقليدية عىل 

الفصلية والطرق  التنقل  ممرات  إىل   الوصول 

 .32)2007 ،Schulz(

الحدودية  عرب  االتفاقات  تنفيذ  وينبغي 

املتفاوض بشأنها عىل املستوى الوطني بالتعاون 

املحلية.  واملجتمعات  السلطات  مع  الوثيق 

وميكن تيسري إدارة االنتجاع من خالل املشاركة 

الوثيقة للسلطات املحلية يف كال جانبي الحدود 

الدولية.

االلتزام بإخطار الدول األخرى

لكفالة  محددة  ثنائية  اتفاقات  وجود  ينبغي 

قيام البلدان املتجاورة مبا ييل:

إخطار الدول يف ما بينها بشأن أي كوارث طبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ التي يرجح أن تلحق أرضاراً باألرايض 	 
الرعوية لتلك الدول؛33

مناقشة الدول األخرى بشأن املسائل املتعلقة بالتقيد باملسؤوليات العامة بشأن إدارة األرايض الرعوية يف نطاق والياتها 	 

القضائية؛

اإلخطار املسبق يف الوقت املناسب وتوفري املعلومات ذات الصلة للدولة التي يحتمل تأثرها بشأن أي أنشطة قد يرتتب 	 
عليها أثر سلبي هام عرب الحدود عىل األرايض الرعوية والتشاور مع تلك الدول يف مرحلة مبكرة.34

أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  اعتمدتها  ترشيعات 
بشأن رعي االنتجاع عرب الحدود

لغرب  االقتصادية  الجامعة  دول  رؤساء  اعتمد   ،1998 عام  يف 
رعي  شؤون  ينظم  الذي   )A/DEC.5/10/98( املقرر  أفريقيا 
"يؤذن  ييل،  ما  عىل  املقرر  وينص  األعضاء.  الدول  بني  االنتجاع 
الجامعة لقطعان رعي  بلدان  الحدود األرضية بني جميع  بعبور 
للرشوط  البقر والغنم واملاعز واإلبل والحمري وفقاً  االنتجاع من 
بالقاعدة  املقرر  هذا  وُدعم  املقرر".  هذا  يف   املحددة 
C/REG.3/01/03 التي اعتمدت عام 2003 لتنفيذ الئحة تنظيم 
رعي االنتجاع بني الدول األعضاء يف الجامعة. وقد أعدت الجامعة 
هذا  لتنفيذ  كأداة  االنتجاع  لرعي  الدولية  الشهادة  االقتصادية 
واستخدام  املقرر  هذا  تنفيذ  بني  االتساق  عدم  ورغم  اإلطار. 
الشواغل  عىل  مثاالً  تشكل  القاعدة  هذه  فإن  الدولية،  الشهادة 

التي يلزم من الترشيعات عرب الحدودية أن تغطيها:
ضامن تقيد القطعان بالرشوط الصحية؛	 

بوصول 	  املناسب  الوقت  يف  االستقبال  مناطق  سكان  تبليغ 
حيوانات االنتجاع لغرض االستعداد واالستجابة؛

البلد 	  لقوانني  وفقا  املقيمني  غري  الرعاة  حقوق  احرتام  ضامن 
املستقبل؛

ضامن امتثال الرعاة غري املقيمني للترشيعات الوطنية يف البلد 	 
املضيف؛

إرساء آلية لتسوية النزاعات )يف حالة الجامعة االقتصادية لدول 	 
الرعاة  من  تتألف  للتوفيق(  لجنة  إنشاء  تم  أفريقيا،  غرب 

واملزارعني والسلطات املحلية وغريهم من أصحاب املصلحة.

تجربة  أفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  الجامعة  تجربة  تكن  ومل 
وغري  مفتوحة  الهجرة  طرق  بقاء  ضامن  مواصلة  ويلزم  مثالية 
مشغولة يف البلدان املستقبلة للحّد من البريوقراطية التي تريس 
الرضائب  التنقل، وملعالجة جبي  التأخريات يف  العقبات وتسبب 

من الرعاة عىل نحو غري قانوين.

32  انظر إعالن ريو، املبدأ 2.

33  إعالن ريو، املبدأ 18.

34  إعالن ريو، املبدأ 19.
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االتفاق الثنايئ بشأن رعي االنتجاع بني بوركينا فاسو والنيجر

ميكن تكييف مقرر الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ليتوافق مع السياق املحيل من خالل اتفاقات ثنائية بشأن 
رعي االنتجاع. وتشمل هذه االتفاقات عموما ما ييل: 

الوثائق املحددة الالزمة لعبور الحدود مثل جوازات السفر، وشهادات التلقيح والشهادات الصحية للحيوانات؛	 

تحديد فرتات زمنية للتنقل، عىل سبيل املثال، بني شهري نوفمرب/ترشين الثاين و أبريل/نيسان، عىل أن ال تتجاوز 	 
مدة 30 يوماً؛

تحديد نقاط الدخول والخروج وممرات املاشية التي يلزم تنقل الحيوانات عربها؛	 

تدابري تسوية النزاعات	 

ويف عام 2003، اتفقت بوركينا فاسو والنيجر عىل عقد اجتامع سنوي للوزراء املسؤولني عن الرتبية الحيوانية وإنشاء 
لجنة تقنية مشرتكة، لغرض إسداء املشورة حول تنفيذ االتفاق عرب الحدودي. ويرمي إطار التشاور الخاص باالتفاق 

إىل ما ييل:

إدارة رعي االنتجاع بني الدولتني؛	 

رعي 	  تنظيم  بشأن   1998 األول  أكتوبر/ترشين   31 املؤرخ   A/DEC.5/10/98 للمقرر  املناسب  التنفيذ  ضامن 
االنتجاع بني الدول األعضاء يف الجامعة االقتصادية لغرب أفريقيا؛

تشجيع الحوار والتبادل بني الدولتني يف مجال رعي االنتجاع وإدارة املوارد الطبيعية؛	 

اقرتاح تدابري تعزيز ودعم تحديد السياسة اإلقليمية بشأن االنتجاع بني الدول وتنفيذها.	 

وقد ساهم هذا االتفاق يف تحقيق التنقل اآلمن للامشية بني البلدين، وذلك رغم وجود بعض جوانب النقص املحددة.

تسوية النزاعات عرب الحدودية

مينح القانون الدويل بشكل متزايد أولوية للتعاون والتشارك عرب الحدود. مع ذلك، يبقى للدول حق اتخاذ إجراء ضد دولة 

أخرى للرضر امللحق بأراضيها الرعوية نتيجة لآلثار العابرة للحدود التي تنشأ عن االستخدام غري املستدام لألرايض وغياب 

الحوكمة الجيدة لحيازات أراضيها. والدور الذي ينهض به القانون الدويل هو تنظيم العالقات ومن ثّم املساعدة عىل 

احتواء النزاعات وتجنبها يف املقام األول. لذا، فالدور األسايس للقانون الدويل ال يعني بتسوية النزاعات وإمنا بتجنب وقوع 

التضاربات والنزاعات )Blay و Piotrowicz و Tsamenyi, 2005(. وهو يعني بحقوق الدول وواجباتها يف سياق العالقات 

القامئة بينها ومع املنظامت الدولية. ويعني ميثاق األمم املتحدة أساساً باملحافظة عىل السالم يف العامل، بطرق متنوعة منها 

التسوية  امللزمة، وحتى  الرسمية وغري  الدبلوماسية غري  الطرق  الطرق من  وتتباين هذه  للنزاعات.35  السلمية  التسوية 

القضائية الرسمية امللزمة، مبا يشمل املفاوضات والتحقيقات والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.

إن دور القانون الدويل هو تنظيم العالقات وبالتايل املساعدة عىل احتواء النزاعات وتجنبها يف املقام األول. لذا فإن 

القسم األكرب من القانون الدويل ال يعني بتسوية النزاعات وإمنا بتجنبها.

وحيثام ينطبق ذلك، ينبغي عىل الدول أن تضع إجراءات تسوية النزاعات من خالل عملية التسوية الرسمية وأن تتخذ 

إجراًء قانونياً ضد الدولة األخرى للرضر الذي تلحقه بأراضيها الرعوية الذي ينشأ عن اآلثار العابرة للحدود الناجمة عن 

.)2015 ،O'Connell( استخدام أرايض الدولة الثانية

35  انظر املادة 33 من ميثاق األمم املتحدة.
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التخطيط التشاريك املتكامل الستخدام األرايض

تؤلف الحوكمة املسؤولة للحيازات عامالً رئيسياً يف تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة. وينبغي لعمليات 

تخصيص األرايض الوطنية أن تعكس دور األرايض املحوري يف استئصال الجوع والفقر. وهذه العمليات، مبا فيها العمليات 

الخاصة باملراعي، إذ تتوافق مع الخطط االسرتاتيجية الوطنية، ينبغي أن تنفذ عموماً باالستناد إىل املعامل البيئية مثل 

خصائص الرتبة وأن تراعي كال من الحقوق الرسمية والحقوق العرفية املتعلقة بحيازة األرايض. ومن شأن إدراج هذه 

الجوانب األخرية يف عملية تخصيص األرايض أن يضمن تأكيد حيازة األرايض ومنع التنازعات املحتملة عليها. وبالتايل، ل 

تخطيط  قبل  وذلك  العرفية،  الحقوق  خاصة،  وبصفة  الحيازات،  يف  بالحقوق  لإلعرتاف  الالزمة  اآللية  إرساء  من  ابد 

استخدام األرايض عىل الصعيد الوطني.

االعرتاف  يلزم  األدىن،  املستويني  وعىل  الرعوية.  األرايض  وتخطيط  لتقييم  رئيسية  مستويات  ثالثة  تحديد  وميكن 

بحقوق تقاسم املوارد مع املستخدمني اآلخرين من املجاالت األخرى وضامن أن تعكس مشاركة أصحاب املصلحة تنوع 

أصحاب الحقوق وتوزيعهم.

املستوى املحيل: ميكن أن تشمل الخطط اإلدارية عىل املستوى املحيل مجتمعاً محلياً واحداً أو أكرث، ولكن ينبغي . 1

مراعاة نطاق الحيز املكاين للرعي ومدى تقاسم املوارد بني املجتمعات وتحديد املعنى املناسب ملفهوم "املحيل" 

تحديداً مستنرياً. وقد تنشأ الحاجة لوضع خطة إدارية تشاركية، عىل سبيل املثال، من خالل استبانة مشكلة بيئية 

محددة عىل صعيد الدولة أو عىل صعيد واسع )حكومة أسرتاليا، 1989(؛

املستوى شبه الوطني: ميكن إعداد الخطط اإلدارية عند تأثر السالمة اإليكولوجية لألرايض الرعوية عىل نطاق . 2

وتخطيط  امللوحة،  إدارة  مثل  محددة،  إدارية  مشاريع  لتخطيط  هذا  املعلومات  مستوى  ويستخدم  واسع. 

مستجمعات املياه، وإدارة نظم استخدام األرايض أو استهداف منطقة حساسة بيئياً؛

املستوى الوطني: الهدف هنا هو إعداد املعلومات عىل النطاق الوطني أو الواسع بشأن أمناط األرايض الرعوية . 3

وتوزيعها وحالتها. ويتعلق مستوى املعلومات هذا بالتخطيط االسرتاتيجي الواسع الستخدام األرايض واتخاذ 

القرارات والتوصل إىل تنفيذ الرتتيبات الخاصة بحيازة األرايض تنفيذاً فعاالً.

الخطة اإلدارية

اإليكولوجية  املعايري  اعتامد  املناطق  األرايض يف هذه  ما. وينبغي ملستخدمي  إدارية ملنطقة معلنة  إعداد خطة  ميكن 

املوىص بها إلدارة األرايض الرعوية )Hannam، 2000؛ حكومة أسرتاليا، 1989(. وقد تشمل هذه املناطق مناطق عرفية 

أو تقليدية أو غري ذلك. وعىل سبيل املثال، ميكن للخطة اإلدارية أن تذكر حيازة األرض، وأسلوب إدارتها، واالسرتاتيجية 

اإلدارية وتكاليف التنفيذ، وينبغي أن تحدد أيضاً إجراء تقييم مدى إنجاز أهداف الخطة. وينبغي للخطة أن تعالج أيضا 

القيمة االجتامعية واالقتصادية للمنطقة الرعوية، مبا يف ذلك القيم العرفية والتقليدية، مثل املحافظة عىل ممرات التنقل 

ومناطق الرعي الفصيل. وتشمل املعامل املهمة األخرى يف الخطة الجوانب األحيائية والطبيعية لألرايض الرعوية وقدرتها 

عىل التحمل يف ما يتعلق بالتغريات السنوية.
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وينبغي للترشيعات ذات الصلة أن تتضمن اإلجراءات املحددة الالزمة لتخطيط األرايض الرعوية، مع توضيح الروابط 

مع القوانني الخاصة بالتخطيط املكاين. وميكن أن تشمل إجراءات تقييم األرايض الرعوية )الفاو، 2000( ما ييل:

تقييامً للمعارف العرفية والتقليدية بشأن األرايض الرعوية؛	 

تقييامً لحيازة األرايض؛	 

 	.)2003 ,New South Wales( مسحاً تقنياً للبيئة الرعوية وإعداد قاعدة للبيانات

ويجوز أن تتضمن إجراءات تخطيط األرايض الرعوية اعتامد القيم العرفية والتقليدية يف تخطيط األرايض وقد تبني 

العالقة بني الخطة وحيازة األرايض. وميكن إدراج أحكام محددة يف الترشيعات ذات الصلة لتغطية جميع اإلجراءات، 

القامئة أو املقرتحة، املتوقع تنفيذها بأسلوب يتيح تجنب اآلثار السلبية الناجمة عىل األرايض الرعوية.

وعند إعالن خطة إدارية وإعداد املعايري اإليكولوجية، ميكن للمؤسسة الرعوية أن تحدد، عىل أساس عملية قامئة أو 

مع  تضارب  أي  وجد  إذا  وما  الرعوية  األرايض  استخدام  معيّنة عىل  قيود  إذا وجب وضع  ما  بالخطر،  تنذر  محتملة 

أنشطة  أنواع  بعض  املؤسسة  تحظر  أن  مثال،  يلزم  وقد   .)1989 أسرتاليا،  )حكومة  األرايض  بحيازة  الخاصة  الرتتيبات 

استخدام األرايض بأكملها أو تعيني ظروف تحديد نشاط خاص الستخدام األرايض. 

تقييم وتخطيط األرايض

تكون  أن  وينبغي  والوطني.  الوطني  وشبه  املحيل  املستوى  عىل  الرعوية  لألرايض  اإليكولوجي  الظرف  تقييم  ينبغي 

عمليات التقييم تشاركية ضامناً ملراعاة املنظورات املحلية للظروف اإليكولوجية، والتغرّي االجتامعي وأهداف اإلدارة 

املحلية، بغية التخفيف من خطر تأثري املصالح املكتسبة عىل التالعب بالنتائج. ويتعنّي الحصول عىل املعلومات من هذه 

الحيازة بصفة  أمن  الرعوية، وضامن  األرايض  وإدارة  التمكن من وضع خطة فعالة لحامية  لغرض  الثالثة  املستويات 

خاصة. ويقصد بالتقييم تطبيق التقنيات العرفية والعلمية عىل السواء لتحديد خصائص األرايض الرعوية والذي ميكن 

بالتايل استخدامه يف أنشطة التخطيط واتخاذ القرارات عىل كل مستوى. وينبغي أن تتضمن الترشيعات الخاصة باألرايض 

الرعوية اإلجراءات التي من شأنها أن متّكن التخطيط عىل كل مستوى وتتيح للربامج تنفيذ الخطط والعالقة بالنسبة إىل 

حيازة األرايض.

الرعوية أن تحدد، عىل أساس  أُعلنت الخطة اإلدارية وأُعدت املعايري اإليكولوجية، ميكن ملؤسسة األرايض  وحيثام 

الرعوية وما إذا وجد أي  إذا لزم وضع قيود معيّنة عىل استخدام األرايض  عملية قامئة أو محتملة تهدد بالخطر، ما 

تضارب مع الرتتيبات الخاصة بحيازة األرايض )حكومة أسرتاليا، 1989(. ورمبا لزم، مثالً، أن تحظر املؤسسة بعض أنواع 

أنشطة استخدام األرايض أو أن تحدد الظروف املطلوبة التخاذ قرار بتنفيذ نشاط خاص الستخدام األرايض.

ترتيبات استخدام األرايض

الرعوي بشأن استخدام األرايض لتحقيق أهداف  الرعاة أو املجتمع  إبرام عقد مع  الرعوية  ميكن ملؤسسة األرايض 

التي  األرايض  إدارة  تنظّم مامرسات  أن  الرعوية  األرايض  األرايض. ويجوز ملؤسسة  متوافق مع حيازة  محددة بشكل 
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ستنفذ لغرض إدارة تدهور األرايض أو معالجته، واملحافظة عىل التنوع األحيايئ والتكيّف لتغرّي املناخ. ويجوز لها أيضا 

.)1989 ،Maggio أن تنظم بحثاً أو تحرياً عن مشاكل األرايض الرعوية )حكومة أسرتاليا، 1989؛

العنارص القانونية الرئيسية ذات األهمية للرعي

ينبغي أن يبنّي بوضوح الغرض الرئييس للصّك القانوين بشأن استخدام األرايض الرعوية والغاية من وجوده. ويجوز أن 

البيان إىل رضورة وجود مؤسسة مختصة لألرايض  البيان منفرد الغرض أو متعدد األغراض. وميكن اإلشارة يف  يكون 

ومجموعة  املعنيّة  الجغرافية  واملنطقة  وقيمهم،  الرعاة  اسرتاتيجية خاصة، وحقوق  آليات  أو  نهوج  والتباع  الرعوية، 

 .)2014 ،Manzano Baenaو Daviesو Herrera( األولويات يف إدارة األرايض والحيازات الرعوية

لألرايض  العرفية  الحيازة  تربط  التي  واالسرتاتيجية  السياسة  توضح  بيانات  مجموعة  القانون  يتضمن  أن  ويجب 

لإلدارة  متينة وغايات ومعايري  أهدافاً  أن تحدد  البيانات  الرعوية. وينبغي ملجمل  باألرايض  الخاص  الرسمي  بالقانون 

العامة لألرايض الرعوية وأن تنّص أيضاً عىل الحقوق واملسؤوليات العرفية. ويجوز اإلعراب عن األهداف كبيان منفرد 

الغرض أو متعدد األغراض، ولكن ميكن أن يتم أيضاً بواسطة عدد من البيانات املتعددة األغراض؛ من ذلك مثالً، احرتام 

الحقوق العرفية لألرايض الرعوية ورعاية وحامية املعايري والقيم اإليكولوجية، ومعارف املجتمعات الرعوية ومامرساتها 

التقليدية الستخدام األرايض.

إعداد اسرتاتيجيات الحوكمة املجتمعية يف الصني

يف إقليم زيانجيانغ الصيني، صدر يف عام 1989 قانون خاص باملروج ووضعت لوائح أخرى بشأن املروج تنّص عىل 
ملكيتها االجتامعية، رغم أّن حقوق الرعي تنظم يف شكل عقود مربمة مع األرس املعيشية املنفردة بشأن استخدام 
املروج. ومتنح هذه العقود ملدة 50 عاماً ضامناً لالستقرار وهي تشمل تفاصيل املناطق املختلفة املستخدمة ألغراض 
الرعي الفصيل واملخصصة لكل أرسة معيشية، ورسوم املروج، ومعدالت املخزون املأذون بها. وتم، لغاية عام 1999، 
التعاقد مع أرس معيشية بشأن 94 يف املائة من مروج إقليم زيانجيانغ غري املستثمرة. ويجوز توريث حقوق االستخدام 
ولكنها غري قابلة للبيع وهي تخضع إلدارة املكتب املحيل املعني بشؤون الرتبية الحيوانية. ومن الناحية العملية، تبقى 
املوارد يف مساحات شاسعة ذات حدود غري  للرعاة  يوفر  املحلية مام  املجتمعات  وإدارة  متاحة الستعامل  املراعي 
البيئية؛  املخاطر  إدارة  الرعي، والتنقل، وتحسني  التي تشمل: مرونة  املنافع  الرتتيب عدد من  متميزة نسبياً. ولهذا 
االنتفاع  عىل  املعيشية  األرس  وقدرة  املتميزة؛  غري  الحدود  تتيحها  التي  الرعوية  العاملة  اليد  يف  واسعة  ووفورات 

.)2001 ،Banks( مبجموعة واسعة من املوارد؛ كام تتيح اإلدارة املجتمعية ضامناً ضد املخاطر االقتصادية

وقد لحقت الصني ببلدان أخرى يف تنفيذ سياسات استقرار الرعاة، وتقييد تنقل املاشية ومتليك األفراد لألرايض. وتوخيا 
للحّد من اآلثار االجتامعية السيئة وما يرتتب عىل هذه السياسات من تدهور للمراعي، بُذل عدد من الجهود الرامية 
للتوصل إىل سبل بديلة لتحقيق التنمية الرعوية. ففي إقليم غانسو، انبثق نهج ائتالف األرس املعيشية كمحاولة إلزالة 
الحواجز وإحياء تقاليد اإلدارة املجتمعية لألرايض واملياه، ومامرسات الرعي التناويب. وقد وّضح ائتالف األرس املعيشية 
تحّسن مستويات الدخل والوضع الرعوي ومنحته الحكومة صفة الرشعية )Hua وآخرون، 2015(. وما زالت هناك 
تحديات قامئة من حيث أسلوب تأمني حقوق األرايض الرعوية يف الصني وأسلوب إدراك الرعاة لحقوقهم. مع ذلك، 
فإن اتجاه التحول بعيداً عن استقرار قطعان املاشية وتحويل املراعي للقطاع الخاص، واالنتقال نحو تحقيق رشعية 
مامرسات التنقل والرعي املشرتك، يعكس التطورات اإليجابية يف عدد من البلدان األخرى التي تشهد تصنيعاً رسيعاً.
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السلطة الحكومية واملحلية

مؤسسة األرايض الرعوية

يستخدم مصطلح "مؤسسة األرايض الرعوية" كمصطلح عام. وقد يقصد بها مؤسسة مستقلة متخصصة باألرايض الرعوية. 

وقد يقصد بها أيضا مسؤوليات ووظائف "مكافئة" الستخدام األرايض يف إطار مؤسسة متخصصة منفردة، ولكنها تنترش 

من الناحية اإلدارية يف عدد من املنظامت واملؤسسات الحكومية املختلفة، مبا يف ذلك املؤسسات العرفية ذات املسؤولية 

املبارشة أو غري املبارشة يف حيازة األرايض )كإدارة الغابات واملزارع واألرايض، مثالً(. والبد أن تحدد الترشيعات وظيفة 

الرعاية وااللتزام لتحقيق االستخدام املستدام لألرايض الرعوية واملحافظة عىل حقوق وقيم الرعاة وحيازاتهم األرضية. 

وميكن أن يتم ذلك من خالل عدد من املسؤوليات الواضحة واملوزعة عىل عدد 

الخاصة  "الحقوق"  تحديد  ويجوز  الترشيعية.  الصكوك  أو  املنظامت  من 

اإلدارة  تنظيمي عىل شتى مستويات  و"االلتزامات" يف شكل تسلسل هرمي 

واألفراد ورتب املسؤولني الرسميني املحددة.

ويستحسن أن تكون مؤسسة األرايض الرعوية هيئة مستقلة تضطلع بطائفة 

إدارة  بها حقوق  تناط  وأن  مبيزانية مخصصة،  وتتمتع  الوظائف  من  واسعة 

املسؤوليات املتعلقة باملناطق العرفية وغري العرفية من األرايض الرعوية.

وظيفة التنسيق

ينبغي تنفيذ الوظائف التي تنص عليها القوانني ذت الصلة بأسلوب يأخذ يف 

االعتبار القيم العرفية لألرايض الرعوية. وينبغي وجود التزام حكومي بضامن 

التي تضطلع  املؤسسات واملنظامت  إطار جميع  املتخذة يف  القرارات  تناسق 

بدور يف إدارة األرايض الرعوية. وينبغي أيضا ضامن تجنب التداخل بني جميع 

الوزارات املخولة سلطة منح السندات العقارية لألرايض ذات الصلة )انظر عىل 

.)1991 ,New South Wales ،سبيل املثال

توزيع املسؤوليات

الحكومية  واملنظامت  الرعوية  املجتمعات  بني  الرعوية  األرايض  إلدارة  واإلدارية  الترشيعية  املسؤوليات  توزيع  ميكن 

املعنيّة. ويعترب التنسيق الجيد بني الوزارات الحكومية أمراً رضورياً لضامن فعالية إدارة األرايض الرعوية وتنظيمها. ويف 

حالة إشغال األرايض الرعوية من قبل مجتمعات رعوية مختلفة، ينبغي أن تنص الترشيعات عىل آلية مناسبة يقصد بها 

ضامن التعاون والتنسيق لالضطالع باملسؤوليات املتصلة باألرايض الرعوية. ولهذا األمر أهمية خاصة إذ قد يلزم اتباع 

.)2003 ,New South Wales نهوج إدارية مختلفة يف أشكال حيازات األرايض املتنوعة )انظر عىل سبيل املثال

حوكمة رعي الرنة يف الرنويج

نظاماً  الرنة  برعي  الخاص   2007 لعام  الرنويج  قانون  يدعم 
إدارياً مزدوجاً لحوكمة أرايض شعب السامي الرعوية. ويدعم 

القانون إدارة النظامني الفرعينب الرئيسيني التاليني:

نظام اإلدارة املشرتكة؛. 1

النظام التعاوين.. 2

هي:  مستويات  أربعة  من  املشرتكة  اإلدارة  نظام  ويتألف 
مجلس اإلدارة الوطنية املشرتكة، ومجلس اإلدارة املشرتكة يف 
"سيدا"  ونظام  املشرتكة  املحلية  اإلدارة  ومجلس  املنطقة، 
مستويا  ويتألف  مرن(.  تقليدي  إداري  نظام  )وهو   )siida(
اإلدارة العليا األوليان من هيئات سياسية ذات أعضاء يعينهم 
ويضطلع  واألغذية.  الزراعة  ووزارة  السامي  برملان  من  كل 
باملراعي.  واالنتفاع  الرنة  أعداد  تنظيم  يف  بدور  النظام  هذا 
وينص قانون رعي الرنة لعام 2007 عىل نظام اإلدارة املشرتكة 
تطبيق  مخالفات  عىل  الجزاءات  فرض  سلطة  تخويله  مع 
لتيسري  وضع  فقد  التعاوين،  النظام  أما  واللوائح.  القواعد 
املفاوضات بني الرابطة الوطنية لرعاة الرنة، التي متثل شعب 
 Hausner( واألغذية  الزراعة  ووزارة  الرنويجي   السامي 

.)2011 , Ulvevadet و
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مستويات املسؤولية

من املناسب أن يكون هناك نظام إداري جيد اإلعداد يف إطار مؤسسة األرايض الرعوية وأن يقر هذا النظام إقراراً واضحاً 

الرعوية. والغرض من ذلك هو كفالة تنفيذ مسؤوليات مؤسسة األرايض  العريف وتطبيقه عىل األرايض  القانون  بدور 

الرعوية تجاه املجتمعات الرعوية املعنية تنفيذاً حكيامً، مبا يف ذلك إنجاز الوظائف واملسؤوليات عىل املستوى اإلداري 

.)2012 ،Hannam( املالئم

الوظائف العامة ملؤسسة األرايض الرعوية

حيثام انطبقت أحكام القانون العريف، ينبغي أن تكفل الوظائف العامة ملؤسسة األرايض الرعوية إمكانية مامرسة جميع 

الخاصة باألرايض. وينبغي أن تجري املؤسسة  لتلك األحكام، وأن تضمن حيازاتهم  الرعاة ومسؤولياتهم وفقاً  حقوق 

استعراضات دورية لفعالية الترشيعات الخاصة باألرايض الرعوية حرصاً عىل تطبيق أحكام القانون العريف بحرية وعىل 

استدامة استخدام األرايض الرعوية. وتشمل الوظائف الرئيسية األخرى التي تضطلع بها املؤسسة ضامن إمكانية مشاركة 

جميع القطاعات املجتمعية يف عمليات اتخاذ القرارات وإرساء العمليات الالزمة لرصد حالة األرايض الرعوية.

املجاالت الوظيفية ملؤسسة األرايض الرعوية

تتوزع األنشطة التقنية والفنية التي تنفذها مؤسسة األرايض الرعوية عادة عىل عدد من املجاالت الوظيفية املستقلة يف 

إطار املؤسسة نفسها. ويضطلع كل مجال وظيفي مبسؤولية عدد من الربامج، مبا يشمل الربامج املتعلقة بحيازة األرايض. 

وبصورة شاملة، يجب أن تكون املؤسسة قادرة عىل تنفيذ األهداف الترشيعية، خصوصاً يف ما يتعلق بحقوق الشعوب 

إعداد  الرعوية  األرايض  مؤسسة  وظائف  مجاالت  تشمل  أن  مثالً  يجوز  اإلرشاد،  سبيل  وعىل  ومسؤولياتها.  األصلية 

السياسات الخاصة، التخطيط والتقييم، الربامج التقنية، التدريب، والبحث، واالمتثال.

وقد تشمل قدرات املؤسسة سلطة تنفيذ تدابري الحفظ أو األعامل التي من شأنها منع استمرار حدوث اآلثار الضارة 

بالسالمة اإليكولوجية لألرايض الرعوية أو تقليص تلك اآلثار، مبا يف ذلك سلطة إيقاف نشاط ما. ويلزم لإلجراءات أن 

تتضمن إجراًء عالجياً الستعادة األرايض الرعوية مبقتىض حيازة األرايض. 
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الرصد

يجب عىل الدول أن تلتزم عموماً برصد حالة األرايض الرعوية وصحتها 

وتبليغ املجتمعات املحلية وفقه عىل أساس منتظم. وينبغي لها أن توفر 

للجمهور معلومات منتظمة عن الحالة البيئية لألرايض الرعوية، مبا يف 

ذلك عالقاتها بالحيازة. وميكن االستفادة من نتائج الرصد يف تقييم أداء 

مؤسسة األرايض الرعوية عىل نحو منتظم، وقد يشمل هذا أيضاً تقييم 

امليدانية  والربامج  والسياسات،  والتقليدية،  العرفية  املامرسات  تنفيذ 

الرعوية )Leake، 2012(. ويتيح وجود  األرايض  والبحوث بشأن حالة 

لألرايض  اإليكولوجي  الوضع  مؤرشات  وضع  والتدقيق  للرصد  برنامج 

الرعوية، ورصد العالقة بني استخدام األرايض والحيازة فضالً عن املسائل 

البرشية، مبا فيها مسائل الفقر وحقوق األرايض العرفية.

املشاركة واإلعالم

مشاركة املجتمعات املحلية يف اتخاذ القرارات بشأن استخدام األرايض الرعوية

ينبغي عىل الدول أن تيرّس مشاركة القطاعات العمومية كافة لالستفادة من األرايض الرعوية وإدارتها واتخاذ القرارات 

بشأنها. وينبغي، بصفة خاصة، مراعاة حقوق ومصالح الشعوب األصلية والتقليدية. وينبغي كذلك التشاور قبل اتخاذ 

القرارات، فضالً عن إعالم املشاركني. وتتوقف فرص التشاور واملشاركة يف عمليات اتخاذ القرارات بشأن الحيازة عىل 

مسائل عملية متعددة. ولكن األطر القانونية ميكن أن تؤثر هي أيضاً عىل تلك الفرص، وذلك مثالً، من خالل إدراج 

رشوط قانونية تقيض بإجراء مشاورات محلية يف عمليات اتخاذ القرارات بشأن الحيازة. وبالتايل، ميكن يف سياق القانون 

اشرتاط التشاور مع جميع األطراف السكانية املتأثرة )وخصوصا النساء والشباب(. ومن شأن املشاركة العامة أن تحّسن 

القانون، وذلك مثالً، باملساعدة عىل كفالة مواءمة الترشيعات للسياق املحيل ولرتتيبات الحيازة. وميكنها  نوعية  أيضاً 

بأن  اإلقرار  بد من  املطاف. وال  آخر  الترشيعات يف  فعالية  باالنتامء وتحقيق  والشعور  الرشعية،  إدراك  تعزيز  كذلك 

الشعوب األصلية مؤهلة أيضا للموافقة الحرة واملسبقة واملستنرية. وال ينبغي االنتقاص من أحكام إعالن األمم املتحدة 

بشأن حقوق الشعوب األصلية.

وتطبيق  الرعوية  األرايض  إدارة  يف  املشاركة  من  شخص  أي  لتمكني  املجتمعية  املشاركة  برامج  استخدام  وينبغي 

الحيازة، اعتباراً من املستوى املحيل ولغاية املستوى الحكومي. وميكن للروابط بني املشاركة الفعلية، والتمثيل واملساءلة 

)عىل نحو ما ناقشه القسم الثاين( أن تشكل حجر بناء املشاركة الفعالة.

املستفيدين من  املشرتكة يف منغوليا: مجموعات  املراعي  حوكمة 
املراعي

مبقتىض أحكام القانونني الرئيسيني بشأن اإلدارة الرعوية يف منغوليا، 
منغوليا  وقانون   )2-52 )املادة   2002 لعام  األرايض  قانون  وهام 
أن  السكانية  للجامعات  ميكن   ،)481 )املادة   2002 لعام  الداخيل 
محددة.  زمنية  ملدة  وإدارتها  املروج  استخدام  بتخطيط  تضطلع 
من  املراعي  من  املستفيدين  مجموعات  تتمكن  ذلك،  ومبوجب 
الدخول بحرية يف "عقد إلدارة املراعي" أو "اتفاق بشأن استخدام 
املراعي" مع منظمة حكومية محلية. ويؤلف العقد، بصفته وسيلة 
للتخطيط املكاين إلدارة املروج عىل املستوى املحيل، نظاماً للتخطيط 
يحدد  أن  النظام  لذلك  ويجوز  األهداف،  من  طائفة  يتضمن 
املتطلبات اإلدارية العامة ملنطقة معيّنة من األرايض. ويجري تنظيم 
العالقة بني الحكومة املحلية والرعاة مبوجب عقد يخّص استخدام 
املراعي  الستخدام  عقد  كل  ويوقع  للمراعي.  الرعاة  مجموعات 
أربعة أطراف هم، محافظو "السوم" ومسؤولو مناطق "مجموعات 

املستفيدين من املراعي"، ورئيس املجموعة وقائدها. 
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إعالم األشخاص ذوي املصلحة

حيثام تقرتح مؤسسة األرايض الرعوية العمل مبوجب إجراءاتها اإلدارية، ينبغي أن تُعلم جميع األشخاص املعنيني باتباع 

األسلوب الالزم وبتوضيح الحقائق املطلوبة ليك يتمكنوا من معرفة مدى تأثر حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم، وال سيام 

حقوق وحريات ومصالح مجتمعات الشعوب األصلية. وينبغي بيان اإلجراءات التي من شأنها أن تحدد األسلوب الذي 

تتبعه املؤسسة يف إعالم الجمهور.

الحق يف الحصول عىل املعلومات

املتعلقة بحيازة األرايض  الشؤون  الدولة عن  التي متتلكها  املعلومات  الحصول عىل  يتمتع كل شخص بحق  ينبغي أن 

الرعوية، وخصوصاً املعلومات عن حالة األرايض الرعوية )Stec و Jendroska و Casey-Lefkowitz , 2000(. وتوخيا 

لتعزيز أمن حقوق الحيازة، تدعو الخطوط التوجيهية الدول إىل توفري النظم الالزمة لتسجيل حقوق الحيازة الفردية 

ينبغي  املعلومات، كام  والحصول عىل  الحيازة  القدرة عىل تسجيل حقوقهم يف  للجميع  تتاح  أن  وينبغي  والجامعية. 

للمؤسسات أن تعتمد إجراءات مبسطة وأن تستخدم يف ذلك تكنولوجيات مناسبة محليا بغية خفض التكاليف وتقليص 

املدة الالزمة لتقديم الخدمات. وينبغي تيسري توفري املعلومات عن حقوق الحيازة، ويجوز أن تنضمن املعلومات عن 

حالة األرايض الرعوية معلومات بشأن الحيازة مع توفريها يف شكل بيانات كتابية أو مرئية أو شفهية أو يف صيغة قاعدة 

بيانات رقمية. 

إجراء الحصول عىل املعلومات

ينبغي أن تتضمن الترشيعات اإلجراءات والظروف املحددة الالزمة لقيام مؤسسة األرايض الرعوية بتوفري املعلومات 

للجمهور. وينطبق ذلك بصفة خاصة يف حالة تأثري اإلجراء القائم أو املقرتح عىل السالمة االيكولوجية لألرايض الرعوية. 

املحافظة عىل  أو  املعلومات  أنواع محددة من  تقديم  تقتيض رفض  التي  الظروف  بيان  الرئيسية  االعتبارات  وتشمل 

رسيتها.

املعلومات واملعارف بشأن األرايض الرعوية

الرئيسية، مسؤولية جمع وتحليل وتسجيل معلومات عامة عن األرايض  الرعوية  تتضمن مسؤوليات منظمة األرايض 

الرعوية مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بحيازة األرايض، ومن ذلك بصفة خاصة املعارف والقيم العرفية والتقليدية. ومن 

شأن هذه العملية أن تتيح ملؤسسة األرايض الرعوية معرفة ما يلزم لتخطيط عمليات إدارة األرايض وتوجيه أهدافها. 

وتضطلع مؤسسة األرايض الرعوية أيضا مبسؤولية أساسية عن تنفيذ إجراءات منع املستفيدين من القيام بأي فعل قد 

يكون فعال غري مستصوب أو يحتمل أن يكون فعال غري مرشوع )حكومة أسرتاليا، 1989(.
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املتطلبات القانونية الخاصة بالرعي

حقوق وواجبات االستخدام

بالغة  باعتبارها عنارص  والواجبات  الحقوق  التوجيهية  الخطوط  تحدد 

واملجتمعات  الناس  متكن  مدى  وتحديد  الحيازات  لحوكمة  األهمية 

األرايض  باستخدام  املقرتنة  والواجبات  الحقوق  اكتساب  من  وغريهم 

والتحكم فيها، واألسلوب الذي يتبعونه يف ذلك. وترد يف ما ييل العنارص 

ذات األهمية الخاصة للرعاة يف ما يتعلق باألطر القانونية الخاصة:

	   إقرار حقوق الحيازة املرشوعة لألفراد واملجتمعات، مبا يف ذلك نظم 

الحيازة العرفية، واحرتام تلك الحقوق وحاميتها )2.8(؛

الحيازة  حقوق  إلغاء  أو  انتهاك  لتجنب  الالزمة  الضامنات  وضع     	

لآلخرين عند إقرار حقوق الحيازة أو تخصيصها، مبا يف ذلك الحقوق غري 

املحمية مبوجب القانون الراهن )1.7(.

املجتمعات  إرشاك  عىل  التقليدية  أو  املحلية  املؤسسات  تشجيع     	

املحلية مشاركة فعالة والتشاور معها بشأن نظمها الخاصة بالحيازة، مبا 

يشمل الرجال والنساء والشباب )2.9(؛

	   اإلقرار قانونيا بحقوق وواجبات الحيازة وتخصيصها، مبا يتسق مع 

االلتزامات القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل ومع املراعاة الواجبة 

اللتزاماتها الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية املنطبقة )2.7(؛

حقوق  إطار  يف  والرجال  النساء  بني  الحقوق  يف  املساواة  ضامن     	

الحيازة التي أقّر بها حديثاً، وبتوضيح تلك الحقوق يف السجالت العامة 

)4.7(؛

	   تعزيز نظم الحيازة العرفية واحرتامها يف املجتمعات مبا يتسق مع 

التزاماتها القامئة، كوسيلة لتسوية النزاعات )11.9(.

التنقل 

يبحث القسم األول موضوع التنقل باعتباره عنرصا بالغ األهمية للنظم الرعوية. غري أن صياغة الترشيعات التي تدعم 

تتخذ  أن  للدولة  وينبغي  الرعوية.  األرايض  إلدارة  هاماً  تحدياً  متثل  الطبيعية  للموارد  واملكانية  الزمانية  الدينامية 

اإلجراءات التالية من أجل دعم تنقل قطعان املاشية: 

حيثام انطبق القانون العريف، ضامن إمكانية مامرسة جميع الحقوق والواجبات العرفية للسكان وفقاً لذلك القانون، 	 

وصون حيازاتهم األرضية؛

الترشيعات الخاصة مبمرات املاشية يف إسبانيا

تنترش املروج انتشاراً واسعاً يف إسبانيا وترتابط يف ما بينها بشبكة 
قدمية من ممرات املاشية املمتدة يف شتى أرجاء البلد، والتي تعرف 
باسم "كانياداس". وهناك زهاء 000 120 كيلومرت من هذه املمرات 
ولكن قسامً كبرياً منها انتهك أو أُغلق. وعند نهاية القرن العرشين 
كانت معظم أنشطة االنتجاع تتم بواسطة الشاحنات أو القطارات. 
غري أن توقف االنتجاع عىل األقدام أدى إىل تراجع التنوع األحيايئ 
الحرجة:  األهمية  ذات  االنتاجية  باملوارد  االنتفاع  قدرة  وفقدان 
وقد  باملياه،  التزود  ونقاط  املراعي  تشمل  الكانياداس  فممرات 
كانت األغنام تعتمد عىل هذه املوارد خالل ثالثة أشهر يف كل سنة.

"Vias Pecuarias Act" ويف عام 1995 ، أصدرت الحكومة قانون 
)23 مارس/آذار Ley 3 / 1995 , 1995( الذي يعرتف رصاحًة بدور 
وينشئ  الرعوية،  املوراد  عىل  املحافظة  يف  األقدام  عىل  االنتجاع 
القوى  القانون  ويعّرف  املاشية.  ممرات  لحوكمة  قانونياً  نظاماً 
وتحديدها؛  وتصنيفها  املاشية،  ممرات  يف  تتحكم  التي  اإلدارية 
استخدامها،  وإشغالها وحقوق  الطرق،  تغيري  تنظم  التي  والقواعد 
والجزاءات  واالنتهاكات  واملتكاملة،  املتوافقة  واالستخدامات 
املفروضة عليها. وقد شهد هذا القانون عند صدوره موجة واسعة 
من الدعم الشعبي للتنقل الرعوي، وكان ذلك مبثابة عودة ملامرسات 
األحيايئ  التنوع  من  هائل  ظهور حجم  وتجدد  التقليدية  االنتجاع 

نتيجة لهذا التواصل اإليكولوجي.
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ضامن دميومة االستفادة من تنقل املاشية كاسرتاتيجية هامة إلدارة األرايض الرعوية؛	 

التزود 	  نقاط  بها، مبا يف ذلك  املرتبطة  الطبيعية واالصطناعية  األساسية  والبنى  املاشية  تنقل  املحافظة عىل ممرات 

باملياه؛

معالجة قضايا الصحة الحيوانية تجنباً لوضع الحواجز عىل التنقل الرعوي، مع توجيه اهتامم خاص ملكافحة أمراض 	 

لتقليص  توخياً  األمراض(  الخاصة مبكافحة  الترشيعات  مبقتىض  املسألة  معالجة هذه  )ميكن  فعلية  مكافحة  املاشية 

القيود املفروضة عىل تنقل املاشية إىل أدىن حد، مع األخذ يف االعتبار املخاطر املحتملة التي تشكلها الحواجز البيطرية 

عىل تنقل قطعان املاشية وإدارتها.

مسؤوليات استدامة األرايض الرعوية

تضطلع املجتمعات الرعوية مبسؤوليات مختلفة تتعلق باستدامة األرايض الرعوية. ومامرسة هذه املسؤوليات ال تنحرص 

يف إطار اإلعامل اإلدارية التي تضطلع بها املؤسسات الحكومية فحسب، وإمنا يشمل تنفيذها أيضا األعامل التي يقوم بها 

األفراد والتي يرجح أن تسبب أثراً ضاراً بالسالمة االقتصادية واالجتامعية واإليكولوجية لألرايض الرعوية.

وقد تشمل املعلومات األساسية التي تحدد نوع املسؤوليات ونطاقها )Dommen، 1998( ما ييل:

معلومات عن املعارف العرفية والتقليدية القامئة؛	 

الحلول التي اعتمدتها بلدان أخرى، واألحكام واملبادئ املدرجة يف الصكوك الدولية ذات الصلة؛	 

اسرتاتيجيات استخدام األرايض الرعوية.	 

اإلنفاذ

ميكن اتباع طائفة متنوعة من نهوج اإلنفاذ لكفالة االمتثال للقوانني ذات الصلة والتقيد باملستوى أو املعيار املرغوب. 

وينبغي وضع أحكام خاصة بشأن األرايض العرفية أو التقليدية. ويجوز أن يتخذ االمتثال شكل التزام مبارش أو معيار 

سلويك مفروض، أو أن يتم بواسطة إشعار أو مرسوم قانوين. وميكن أن تحدد  القوانني ذات الصلة إجراءات اإلنفاذ وأن 

تنظم األنشطة املعيّنة التي ال تتسق مع حيازة األرايض وال تعود بأي نفع عىل األرايض الرعوية. ويجوز أن تشمل وظائف 

يف  والرشوع  البنود  ومصادرة  االنتصاف،  وإجراءات  اإلثباتات،  وجمع  اإلجرامية،  األفعال  عن  التحري  وظيفة  اإلنفاذ 

اإلجراءات القضائية. وتحدد الترشيعات عادًة نطاق وحدود الجزاءات النقدية املفروضة عىل الجرائم، فضال عن األحكام 

منظمة   2015  ,)AECEN(  Asian Environmental Compliance and Enforcement Network( االستئنافية 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2009(.

وميكن لسبل االنتصاف أن تتضمن تحديد املسؤولية املدنية. والغرض الرئييس للمسؤولية املدنية هو التامس التعويض، 

ويقصد به إعادة إرساء التوازن الذي كان قامئاً قبل حدوث االنتهاك. وتتسم هذه املسؤولية بجانب وقايئ يرمي لتوجيه 

املواطنني نحو مامرسة الحذر تجنباً لتهديد املسؤولية، فضال عن الجانب العقايب وعواقبه الخصوصية. ويلزم بتعويض 
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كانت  أم  إهامل،  عن  ناجمة  األفعال  تلك  أكانت  سواء  باآلخرين،  األذى  الحاق  يف  أفعاله  تتسبب  أي شخص  الرضر 

مقصودة أو دون خبث، أو ارتكبت بشكل غري مرشوع أو مخالف لحسن األخالق. ويجوز أن تتعلق املسؤولية بتعاقد 

أو بإساءة )عندما تشكل القاعدة املنتهكة قانونا(. والغرض من تحديد املسؤولية هو محاولة كفالة جرب الرضر امللحق 

بامللكية، من خالل السعي إلعادة األمور إىل وضعها األصيل الذي كانت عليه قبل وقوع الرضر. وبالنظر لهذه األسباب، 

فإن العقاب يكون هنا، من حيث املبدأ، نوعاً من التعويض وليس عقاباً قمعياً.

االحتكام إىل القضاء

يجب عىل الدول العمل عىل إزالة الحواجز املعيارية واالجتامعية واالقتصادية التي تعيق أو تحد من إمكانية االحتكام 

إىل القضاء. ويقصد بذلك توفري الحلول القضائية واإلدارية الفعالة وإتاحة اإلجراءات للشخص )الطبيعي أو االعتباري( 

الذي يعاين أو يحتمل أن يعاين بفعل الرضر البيئي. وهذا املصطلح ال يقترص عىل الحق اإلجرايئ لالمتثال أمام الهيئة 

املناسبة، وإمنا يشمل أيضا الحق األسايس يف التعويض عن الرضر امللحق.

وهناك يف العديد من املجتمعات األصلية املعارصة نظم مزدوجة للعدالة. يستند أولهام إىل منوذج العدالة الرسمي، 

يف حني يستند الثاين إىل النموذج الشعبي األصيل. وبالنسبة إىل العديد من املجتمعات التقليدية، يشكل القانون والعدالة 

قسامً من نظام شامل يحدد أسلوب حياتها. وينبغي للترشيعات ذات الصلة أن ترشح اإلجراءات القانونية لألطراف 

املعنية. ويشمل ذلك )امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 2003( كام ييل:

الحصول عىل املعلومات املتصلة باالنتهاكات بحّق الترشيعات، من خالل أحكام حرية اإلعالم؛	 

الحصول عىل املعلومات بشأن حيازة األرايض؛	 

توفري املساعدة املالية الالزمة لألفراد والجامعات إلنفاذ اإلجراءات املدنية؛	 

مقاضاة انتهاكات الترشيعات الخاصة باألرايض الرعوية.	 

ويجوز أن يشكل إصدار أمر بأداء خدمات مجتمعية حالً مالمئاً يف بعض الظروف. حيث تستخدم هذه األوامر أحياناً 

كبديل للغرامات يف سياق اختصاصات قضائية متنوعة. وهي تشمل الوظائف التي تنفذ عىل أساس دوري كاملساهمة يف 

املجتمع املحيل، ويغلب أن تتعلق بطبيعة الجرم املرتكب.

تسوية النزاعات

باإلضافة إىل اإلجراءات اإلدارية واملدنية والجنائية، ينبغي أن تتضمن الترشيعات ذات الصلة إجراءات رسمية لتسوية 

النزاعات التي تحدث حول الوصول إىل األرايض الرعوية وغري الرعوية )Markell، 2000(. ويؤلف توفري السبل الفعالة 

واملرشوعة لتسوية النزاعات بني الرعاة، والنزاعات بني الرعاة واملزارعني، عامالً هاماً يف حامية رشعية حقوق الحيازة 

ووظيفة من وظائف القانون الرئيسية.
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من  الغريب  الشاميل  اإلقليم  يف  الرعوية  األصلية  مبورورو  لشعوب  األرايض  حقوق  وتعزيز  القضاء  إىل  االحتكام 
الكامريون

تشمل ترشيعات الكامريون الوطنية التي تحكم استخدام األرايض الرعوية دستور الكامريون، الذي اعتمد يف عام 1972، 
والذي ينص عىل حامية األقليات وصون حقوق الشعوب األصلية مبقتىض القانون. مع ذلك، فقد أصدر البلد عدداً من 

القوانني لحامية املراعي باعتبارها أراض مشاعة ال ميكن ألي فرد متلكها:

القواعد املنظمة لحيازة األرايض، واملراعي، واألرايض 	  األمر رقم 74-1-3 املؤرخ 6 يوليو/متوز 1974 الذي يحدد 
الحكومية واإلجراءات التي تحكم نزع امللكية لألغراض العامة؛

املرسوم رقم 76-165 املؤرخ 27 أبريل/نيسان 1976 الذي يحدد رشوط الحصول عىل شهادات األرايض، وأحكام 	 
ورشوط إدارة األرايض الوطنية، وأحكام ورشوط إدارة امللكيات الخاصة التابعة للدولة؛

املرسوم رقم 263/78 املؤرخ 3 يوليو/متوز 1978 الذي يحدد أحكام ورشوط تسوية النزاعات بني املزارعني والرعاة، 	 
وينشئ لجنة محلية يرتأسها املسؤول اإلداري الحكومي املحيل وينظم شؤون الرعاة املتنقلني الذين ميارسون طرق 

.)2008 ،Ndambaو Nso Fon( الرعي التقليدية

والتنافس عىل األرايض الرعوية ميكن أن يؤدي للتنازع بشأن حقوق الحيازة. وقد تحدث النزاعات يف نطاق األرس، أو 

بني األفراد واملجتمعات والرشكات الخاصة. وقد تنطوي تلك النزاعات عىل رفع دعاوى ضد الحكومة، أو أنها قد تنبثق 

عن عدد من القضايا مثل قضايا اإلرث، أو الحدود أو املعامالت. وينبغي للدول أن توفر هيئات قضائية وإدارية مختصة 

ونزيهة لغرض متكني االنتفاع يف الوقت املناسب، وبوسائل يسرية وفعالة، من تسوية التنازعات عىل حقوق الحيازة، مبا 

يف ذلك وسائل التسوية البديلة. كام ينبغي لها أن توفر سبل االنتصاف الفعالة والحق يف االستئناف. وينبغي للدول أن 

املؤسسة  نطاق  يف  إما  وذلك  األولية،  مراحلها  منذ  املحتملة  النزاعات  لتسوية  أو  لتجنب  الالزمة  اآلليات  أيضاً  تتيح 

املسؤولة عن التنفيذ أو خارجها. ويجوز، فضالً عن ذلك، وجود نظم متنوعة للحيازة قامئة يف نفس اإلقليم، مبا يف ذلك 

النظم الرسمية والعرفية. وقد يكون هناك إىل جانب نظم القضاء الرسمية نظم غري حكومية للتحكيم بشأن نزاعات 

الحيازة، مبا يف ذلك النظم العرفية واآلليات البديلة لتسوية النزاعات.

ويذكر من بني طرق تسوية النزاعات أسلوب التفاوض، وإجراء التحقيقات، والوساطة والتوفيق، والتحكيم والتسوية 

القضائيني. وينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف استحداث محاكم متخصصة تقترص عىل معالجة النزاعات حول استخدام 

األرايض الرعوية. وحيثام وجدت أشكال عرفية أو غريها من األشكال املثبتة لتسوية النزاعات، ينبغي لها أن تتيح تسوية 

النزاعات القامئة بشأن حقوق الحيازة تسوية رسيعة بطرق عادلة، وموثوقة، ويسرية التناول وغري متييزية. وقد تشكل 

الوساطة تسوية بديلة لإلجراء القضايئ يف تسوية النزاعات.
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خالصة

يشّكل الرعي سبيالً للتكيّف مع الظروف الفريدة التي متيّز املناطق الرعوية الطبيعية وإنه يتطلّب نظامً للحوكمة وإدارة 

القانون  الرعوية يف إطار  لتأمني حيازة األرايض  الحلول  ما ميكن إيجاد  الحيازات تتسم مبستوى تكيّف مامثلة. وغالباً 

من  يكون  ما  وعادة  الرعي.  متطلبات  مع  للتكيّف  مبتكرة  نهجاً  يتطلّب  قد  القانون  تطبيق  أن  الساري، غري  الوطني 

الرعوية عىل  األرايض  توزيع  بإعادة  املكتوبة-  أو غري  املكتوبة   - العامة  السياسات  تقيض  عندما  بذلك  القيام  الصعب 

مستخدمني آخرين أو تحويل الرعي إىل نظام مختلف الستخدام األرايض.

ويُسدي الدليل الفني هذا مشورة عن كيفية تعزيز حوكمة الحيازة باعتبارها منصة لتحقيق الرعي املستدام، ويقتيض 

ذلك عىل نطاق واسع دعامً من القطاع العام. غري أنه ميكن استخدام الدليل الفني من جانب جهات فاعلة غري حكومية 

األساس  بالتايل عىل  الضوء  األّول  القسم  الرعي. ويسلّط  العام ملسألة  الدعم  توليد  الحوكمة كجزء من عملية  لتعزيز 

املنطقي للرعي، مع اإلقرار بأن سوء متثيل الرعي واإليكولوجيا الخاصة باألرايض الرعوية غالباً ما يُستخدم لتربير تغيريات 

يف استخدام األرايض وامتالكها.

وميكن للمتفائلني أن يستلهموا من التقّدم البطيء واملطرد املحرز ملصلحة الرعي حول العامل.  وأُحرز هذا التقّدم 

بفضل جملة أمور منها التطورات الحاصلة يف العلوم الخاصة بإيكولوجيا األرايض الرعوية، ومن خالل اإلقرار بأن املواقف 

املعارضة للرعي غالباً ما شّكلت انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية، وكذلك عن طريق زيادة تواجد الرعاة من النساء 

والرجال الذين جاهروا بآرائهم يف الساحة العامة. وتم إعداد هذا الدليل الفني يف وقت مناسب إذ تتوافر اآلن فرص 

أكرب لدعم الرعاة وحكوماتهم عىل تدعيم الحقوق الخاصة باألرايض واملوارد.
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أّما املتشامئون فسيشريون إىل التهميش الجاري للرعاة يف العديد من البلدان وإىل أن املناطق الرعوية ما زالت ضحية 

موجات الجفاف والنزاعات وغريها من األزمات. وسيواصلون التشكيك يف الجدوى من الرعي كنظام الستخدام األرايض. 

لكن ال شّك يف أنه، يف معظم البيئات املرتبطة باملراعي، ما من نظام آخر الستخدام األرايض قادر عىل استبدال الرعي 

عىل نطاق واسع. ويسفر التشاؤم عن انتزاع رقع منعزلة من املوارد من النظام الرعوي مام يفاقم فقر الرعاة ويجعلهم 

أكرث تعّرضاً للجفاف ويزيد تنافسهم عىل املوارد املتبقية. ويشّكل تعزيز حوكمة الحيازة السبيل األمثل لتخطي دوامة 

التهميش هذه. ونتيجة لذلك يتم الحد من الهشاشة والفقر والنزاعات. وإن الحلول الواردة يف الدليل الفني هذا عامة 

وتناسب جمهوراً عاملياً. ويوىص بشدة باستخدام هذا الدليل كإطار إلسداء مشورة متخصصة أكرث عىل املستوى املحيل 

للرعاة مام يساعدهم عىل تأمني أراضيهم وفقاً للسياقات القانونية والسياسية واالجتامعية التي يعيشون يف ظلها. ويجب 

تشجيع مواصلة الحوار العاملي عن حوكمة الحيازة يف األرايض الرعوية للميض يف بناء روح التضامن بني الرعاة يف العامل 

تعزيز  إىل  الرامية  اإلجراءات  املزيد من  املعنيني التخاذ  الحوار  يلهم هذا  مليار شخص. وسوف  البالغ عددهم نصف 

اإلدارة الرعوية لبعض املناطق الطبيعية األعز واألمثن بالنسبة إليهم.
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األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تشري 

ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني برصاحة إىل الرعاة 

مبساعي  واملستهَدفني  التوجيهية  للخطوط  النهائيني  املستخدمني  باعتبارهم 

يكون  ما  غالباً  والذي  التاريخي  التهميش  من  الرغم  وعىل  القدرات.  تنمية 

مستمراً للرعويني، تم إعداد هذا الدليل الفني لالستجابة للفرص الناشئة التي 

من شأنها دعم الرعاة وتعزيز حقوقهم يف األرايض واملوارد. وتم ربط العنارص 

األساسية الخاصة بالرعي املستدام، من قبيل ضامن الحقوق العرفية، والقدرة 

عىل التنّقل ومشاركة املجتمعات الفّعالة يف عمليات صنع القرار، بالدور الذي 

يضطلع به الرعاة إلدارة املوارد الطبيعية عىل نحو مستدام. وتطبّق يف بعض 

البلدان ترشيعات وأطر قانونية متّصلة بالحوكمة املستدامة لألرايض الرعوية، 

غري أنها تواجه بيئة رسيعة التغرّي ومسائل ناشئة مثل النمو السكاين وتدهور 

األرايض وتغرّي املناخ وتفاقم أوجه انعدام األمن وخصخصة األرايض وتضاؤل 

األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  تعزيز  إىل  الحاجة  يجعل  مام  املوارد، 

الدليل  استخدام هذا  من أي وقت مىض. ويوىص بشدة  إلحاحاً  أكرث  الرعوية 

كإطار إلسداء مشورة متخصصة أكرث عىل املستوى املحيل للرعاة مام يساعدهم 

التي  واالجتامعية  والسياسية  القانونية  للسياقات  وفقاً  أراضيهم  تأمني  عىل 

العاملي عن حوكمة حيازة  الحوار  يعيشون يف ظلها. ويجب تشجيع مواصلة 

األرايض الرعوية لتوطيد روح التضامن بني الرعاة يف العامل البالغ عددهم نصف 

مليار شخص.

 


