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  مقدمة   -1

ً  الورقة ھذه وإدارتھا األراضي حيازة وحدة أعدت  وضع بشأن وتعليقات آراء على للحصول سعيا
 تؤدي إذ. األخرى الطبيعية والموارد األراضي لحيازة المسؤولة للحوكمة طوعية توجيھية مبادئ

 النمو وانتشار االستثمار تعوق أنھا كما ؛العيش وسبل الحياة إضاعة إلى للحيازة الضعيفة الحوكمة
. الطبيعية للموارد المستدام باالستخدام كثيراً  يحفِلون  ال وتجعلھم السكان ھمم وتثبط االقتصادي،

 األخرى الطبيعية والموارد األراضي لحيازة المسؤولة الحوكمة فإن ذلك، من النقيض وعلى
 الخدمات وأداء ومفيدة، مستدامة نتائج تحقيق إلى الصلة ذات والقواعد السياسات تؤدي أن تضمن
 مثل( القانونية الحيازة على تقتصر ال المسؤولة والحوكمة. وإنصاف وفعالية بكفاءة الصلة ذات

 لحيازةا بأشكال أيضاً  تعترف بل) األخرى والمسؤوليات والحقوق العامة والملكية الخاصة الملكية
 التوجيھية المبادئ ھذه تساعد أن المتوقع ومن. المشاع على والِملِكية العرفية الِملِكية على القائمة

 منذ الِملِكية حوكمة دراسة على المنظمة عكفت وقد. الحيازة إدارة تحسين في البلدان الطوعية
 أعدتھا التي 9 مرق الدراسة المثال سبيل على راجع( فنلندا حكومة من سخي بدعم 2005 سنة

 أوضحت وقد )1"وإدارتھا األراضي لحيازة الجيدة الحوكمة" بعنوان األراضي حيازة عن المنظمة
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج ذلك في بما وشركاؤھا، المنظمة أجرتھا التي الدراسات
 المنفردة، فتھابص البلدان وبعض الزراعية، للتنمية الدولي والصندوق الدولي، والبنك البشرية،
 توجيھية مبادئ بوضع واسع نطاق وعلى متزايد اھتمام وجود أوضحت – المدني والمجتمع
  .البلدان وتنفذھا دولي مستوى على اعتمادھا يمكن طوعية

 الطوعية التوجيھية المبادئ تتضمنه أن يمكن لما أمثلة للمناقشة المعروضة الورقة ھذه وتتضمن
 فالغرض. التوجيھية المبادئ لھذه مقترحة مسودة تمثل ال ولكنھا ازة،للحي الرشيدة الحوكمة بشأن
 أن ينبغي  ما تحديد أجل من األخرى واالجتماعات ورش العمل في المناقشات تحفيز ھو منھا

 في الطوعية التوجيھية المبادئ إعداد يتم وسوف. الطوعية التوجيھية المبادئ مسودة في يوضع
 ھذه توزع وھكذا،. المدني والمجتمع والحكومات المنظمات، فيھا تشارك تشاركية عملية إطار
  .العملية بداية في واسع نطاق على الورقة

  :التالية للموضوعات 2 الفصل يتعرض حيث. أجزاء ثالثة على ھذه المناقشة ورقة وتقوم
 والموارد) اإلسكان مثل عليھا إدخالھا يتم التي التحسينات ذلك في بما( األراضي تعد لماذا 

 التنمية وتحقيق والجوع، الفقر من التخلص في المھمة العوامل من األخرى الطبيعية
 البيئة؛ وحماية واالقتصادية، االجتماعية

 أو إيجابي بدور تقوم األخرى الطبيعية والموارد األراضي كانت إذا  ما الحيازة تحدد كيف 
 التنمية؛ في سلبي

 سلبي أو إيجابي بدور تقوم الحيازة كانت اإذ ما الحوكمة تحدد وكيف. 
ً  4 الفصل ويتضمن  استخدمتھا وكيف عموماً، الطوعية التوجيھية المبادئ لطبيعة موجزاً  وصفا
  .محددة  أغراض في قبل من المنظمة
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 حيث للحيازة، المسؤولة للحوكمة طوعية توجيھية مبادئ وضع أي القضية، لب 5 الفصل ويتناول
  :التالية للموضوعات يتعرض

 التوجيھية المبادئ ھذه عليھا تُبنى أن يمكن التي القاعدة. 
 تتوخاھا، التي األھداف ذلك في بما التوجيھية، المبادئ في تغطيته يمكن  لما أمثلة 

 .محتوياتھا  وطبيعة ،ومستخدموھا
 الطوعية التوجيھية المبادئ إعداد وطريقة. 

 استُخِدم النص ولتبسيط. النوع ھذا من ھي التي المواد في شكلةم تمثل المصطلحات أن والمالحظ
 ذلك في بما األرض، على اإلنسان يُدِخلھا التي التحسينات كل يشمل بحيث" األراضي" مصطلح
 إلى وباإلضافة. الري شبكات مثل التحتية البنية مرافق وكذلك المباني، من وغيرھا السكنية المباني

 والمراعي والغابات، األشجار مثل( األخرى الطبيعية للموارد الورقة تتعرض األراضي،
 بأي بھا يتصل أو األرض يغطي مما ذلك وغير) األسماك ومصايد والمياه األخرى، والنباتات

  .األشكال من شكل
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  وحوكمتھا األخرى الطبيعية والموارد األراضي حيازة   -2

  األخرى؟ طبيعيةال والموارد األراضي بدراسة االھتمام لماذا    1- 2

 التي الحياة وسيلة فھي. بكثير ذلك من أكثر إنھا بل اإلطالق، على األھم المورد ھي األرض"
 مطبوع في ذلك جاء ."وتقدمنا بقائنا استمرار عليھا يعتمد والتي نوَجد أن الممكن من كان ما بدونھا

 في المنظمة أصدرتھا يالت 1  رقم الدراسة في ونُِشر روجع ثم ،1953  سنة في المنظمة أصدرته
 حقوق عن )كادسترائية( مساحية وسجالت مسوح" عنوان تحت األراضي حيازة سلسلة
 توفر فاألرض. تحتويھا التي الموارد ومختلف األرض سطح تشمل ھنا واألرض 2".األرض
 على القدرة على صورھا أبسط في المستدامة بالمعيشة والتمتع البقاء ويعتمد والمأوى، الغذاء

. األسماك ومصايد والغابات المياه، مثل موارد من بھا يتصل  وما األرض على حصولال
 بعد للسكان أمان شبكة يوفر بھا المرتبطة الطبيعية والموارد الريفية األراضي على والحصول
  .الريفية المناطق في وذويھم ألقاربھم وكذلك الحضرية، المناطق إلى نزوحھم

 مواطن لكل أن 1948  سنة في الصادر اإلنسان لحقوق العالمي ناإلعال من 25  المادة أكدت وقد
 المأكل صعيد على وخاصة وألسرته، له والرفاھة الصحة لضمان يكفى معيشة مستوى في حقال

 إلى محدد بشكل يُِشر  لم اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن من الرغم وعلى. والمسكن والملبس
 يعتمد عليھا ينص التي المختلفة الحقوق من عدد تحقيق إنف ،"الطبيعية الموارد" أو" األرض"

 االتفاقيات شأن ذلك في شأنه األخرى، الطبيعية والموارد األرض على الحصول ضمان على
  .ذلك بعد صدرت التي األخرى والصكوك الدولية

 األغذية منظمة دستور ديباجة أكدت اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن صدور قبل وحتى
 كفاءة وتحسين التغذية، مستويات رفع على المنظمة أعضاء تصميم ،1945 في الصادر اعة،والزر
 ذلك وبعد. الريف أھل بحالة والنھوض وتوزيعھا، والزراعية الغذائية المنتجات جميع إنتاج

 إجراءات تتضمن أصبحت بحيث الديباجة على تعديالً  المنظمة أعضاء أدخل سنة، بعشرين
 على التأكيد إعادة على الدوام على المنظمة أعضاء حرص وقد. الجوع من يةالبشر تحرير لضمان
 الكافي، الغذاء على الحصول في الحق مع يتفق ومغذي، آمن غذاء على الحصول في فرد كل حق

 عن الصادرة العمل خطة في أخرى بااللتزامات األعضاء تعھد وقد. الجوع من األساسي والتحرر
 العالمي القمة مؤتمر عن الصادر اإلعالن في وكذلك) 1996( غذيةلأل العالمي القمة مؤتمر
الحق المتوالي  لدعم الطوعية التوجيھية المبادئفي و ؛)2002( االنعقاد بعد سنوات خمس ،لألغذية

  ).2004( الوطني الغذائي األمن سياق في كاف غذاء الحصول على في

 تحقيق في األساسية العوامل أحد األخرى الطبيعية والموارد األرض على الحصول ضمان ويعد
ً  يُترجم ال الغذاء في الحق أن بيد. الغذاء في الحق  الطبيعية والموارد األرض في حق إلى تلقائيا

 أو النظامية الوظائف مثل أخرى بسبل تحقيقه يمكن الغذاء على الجميع حصول ھدف ألن األخرى
 تكون كافية، غير أو محدودة األخرى السبل ھذه تكون فعندما ذلك، ومع. زرعةالم خارج من بدخل

. الغذاء في الحق تحقيق في أساسية األخرى الطبيعية والموارد األرض على الحصول في الحقوق
. األرض على الحصول ضمان يقتضي األسواق في هلبيع الغذاء إنتاج فإن األحوال، جميع وفي

                                                 
 .http://www.fao.org/sd/2003/IN11013_en.htm :الموقع راجع   2
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 مناسبة قانونية آليات إنشاء إلى لألغذية العالمي القمة مؤتمر عن ادرةالص العمل خطة دعت وقد
 ھذه وتحمي االنتفاع، وبحقوق المياه وفي الملكية في بالحقوق وتعترف األراضي؛ بإصالح تنھض
 ؛))ب(2-1  الھدف( الموارد على الحصول في والنساء الفقراء فرص زيادة على وتساعد الحقوق؛
 الحصول من المرأة وتمكِّن الجنسين بين الفرص تكافؤ تراعى تتشريعا وإنفاذ سن وعلى

 في التحكم ومن والمياه، واألراضي القروض فيھا بما اإلنتاجية، الموارد على والمتكافئ المضمون
 فيالحق المتوالي  لدعم الطوعية التوجيھية المبادئ فإن كذلك)). ب(3- 1 الھدف( الموارد تلك

 ضمان تحسين بضرورة تعترف الوطني الغذائي األمن سياق في كاف غذاء الحصول على
  .األخرى الطبيعية والموارد األرض على الحصول

ً  األرض على المضمون الحصول ويعد  وقد. المأوى في الحق لتحقيق األساسية العوامل من أيضا
 على الحصول في الحق على جديد من) 1976( البشرية المستوطنات بشأن فانكوفر إعالن أكد

 أعمال جدول فإن كذلك. اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في المبين النحو على مالئم مسكن
 بھدف التزم) 1996( البشرية المستوطنات بشأن اسطنبول إعالن جديد من عليه أكد الذي الموئل،
 ،الناس لجميع األرض لىع للحصول متساوية فرص وتوفير للحيازة القانونية الضمانات توفير
 النساء لمنح وإدارية تشريعية إصالحات في والشروع فقر؛ في يعيشون والذين النساء فيھم بمن

 وفي الميراث في الحق ذلك في بما االقتصادية، الموارد على للحصول ومتساوية كاملة فرصاً 
 والتكنولوجيا لطبيعيةا والموارد االئتمان على الحصول وفي الممتلكات، من وغيرھا األرض تملك

  )).ب(40  الفقرة( المالئمة

 تنص إذ اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن في التملك في األساسي الحق حماية تأكدت كذلك
 يجوز  ال أنه وعلى غيره، مع باالشتراك أو بمفرده التملك حق شخص لكل أن على 17 المادة
 االتفاقية في ذلك بعد تأكيد إعادة محل يةالِملكِ  حقوق حماية وكانت. تعسفا ملكه من أحد تجريد
 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعھد ؛)16 المادة( والقَبَلية األصلية بالشعوب الخاصة

 جميع حقوق لحماية الدولية واالتفاقية ؛)7 رقم العام والتعليق ،11  المادة( والثقافية واالجتماعية
 إلى والممتلكات المساكن برد المتعلقة والمبادئ ؛)15  ةالماد( أسرھم وأفراد المھاجرين العمال

 االتفاقية عن المنبثقة اإلقليمية والصكوك ؛)7 و 5 المبدآن") (بنھيرو مبادئ(" والمشردين الالجئين
 واالتفاقية ؛)1  المادة األول، البروتوكول( األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية
  ).14  المادة( والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق ؛)21  المادة( ناإلنسا لحقوق األمريكية

 باستثناء األخرى، الطبيعية والموارد األرض إلى صريحة إشارة تتضمن  ال الصكوك وھذه
 معظم يملكه ما أھم فإن ذلك، ومع. بنھيرو ومبادئ والقَبَلية، األصلية بالشعوب الخاصة االتفاقية
 عليھا تنمو التي الطبيعية والموارد عليھا، المقامة األخرى والھياكل ساكنھموم أراضيھم ھو الناس
  .آخر أو بشكل بھا المرتبطة أو

 العوامل أحد تعد فإنھا والمأوى، الغذاء توفر األخرى الطبيعية والموارد األرض أن إلى فباإلضافة
. اآلخرون إلينا ينظر وكيف نحن َمن تحدد التي والثقافية االجتماعية الھوية تشكل التي األساسية
 تحدد التي األخرى بالعوامل االرتباط وثيقة طبيعية موارد من بھا يرتبط وما األرض تكون وھكذا
 فضالً  الدينية، والمعتقدات والتاريخ والجنسية، االجتماعي، والنوع العرقية، الصفات مثل الھوية
 التراث من جزء أنھا كما والمجموعات، واألسر األفراد، بين تربط التي الروابط من جزء أنھا عن
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 الطبيعية والموارد األرض من بھا الثقافات جميع أن الثابت ومن. التالي للجيل جيل من ينتقل الذي
 أصلية مجموعة عن الحاليون السكان ورثھا أرضاً  كانت سواء ،غنية رمزية قيمة يُعد ما األخرى

 طبيعي بجمال تتمتع منطقة على للحفاظ أنشئ وطني نزهمت أو أسرية، مزرعة أو السكان، من
  .واضح

 للرفاه بالنسبة أھميتھا ولھا للثروة، مصدراً  األخرى الطبيعية والموارد األرض تعد كذلك
 عوامل من األخرى الطبيعية والموارد األرض كانت ولما. واألمم والمجتمعات لألسر، االقتصادي

. إنتاج ھناك يكون أن يمكن  ال فبدونھا. والخدمات السلع إنتاج في تستخدم فإنھا األساسية، اإلنتاج
 األساس توفر أنھا كما. االجتماعية المكانة وتعزيز تحديد في منھا المستمدة المالية الثروة وتساھم
 أصول بمثابة تكون أن ويمكن األخرى، االقتصادية األنشطة من وغيرھا الزراعة من المال لكسب
 للحكومات، وبالنسبة. بيعھا أو رھنھا أو بتأجيرھا المال على الحصول قھاطري عن يمكن مادية

 التي لإليرادات مھماً  مصدراً  الممتلكات ضرائب تمثل أن يمكن المحلي، المستوى على وخصوصاً 
  .العامة والخدمات التحتية البنية تمويل في تُستخدم

 يمكن  ال األخرى الطبيعية لمواردوا باألرض االنتفاع فحقوق. مسؤوليات عليھا تترتب والحقوق
 بإنشاء لألغذية العالمي القمة مؤتمر وضعھا التي العمل خطة طالبت وعندما. مقيدة غير تكون أن

 وبحقوق المياه وفي الملكية في بالحقوق وتعترف األراضي بإصالح تنھض مناسبة قانونية آليات
 الطبيعية، الموارد صيانة اآلليات ھذه زتعز بأن أيضاً  طلبت فإنھا الحقوق، ھذه وتحمي االنتفاع،

 ضرورة وكانت)). ب(2-1  الھدف( مستدامة بطريقة واستخدامھا والغابات، والمياه األراضي مثل
 للبيئة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر  استوكھولم إعالن في قبل من تحددت قد البيئة حماية
 الدقيق التخطيط خالل من حمايتھا يجب الطبيعية الموارد أن على أكد الذي) 1972( البشرية
 التنمية تخطيط إزاء ومنسق متكامل نھج اتباع ينبغي أنه وعلى ،)2 رقم المبدأ( الدقيقة واإلدارة
 ريو إعالن أكد كذلك). 13 المبدأ( وتحسينھا البيئة حماية ضرورة مع تتفق التنمية أن من للتأكد
 تلبية يمكن حتى التنمية في الحق تحقيق وبوج على جديد من) 1992( والتنمية البيئة بشأن

 تكون أن وعلى ؛)3 المبدأ( منِصف بشكل والمقبلة الحاضرة لألجيال والبيئية التنموية  االحتياجات
  ).4 المبدأ( التنمية عملية من أساسياً  جزءاً  البيئة حماية

 من أن البشرية توطناتالمس بشأن فانكوفر إعالن أكد الموارد، أھم أحد تمثل األرض بأن واعترافاً 
 ليلتزم الموئل أعمال جدول جاء ثم). 10  العام المبدأ( األرضظم استخدام وتن  تخطط أن الدول حق
 تكون التي االستيطان وھياكل السكانية والسياسات واالستھالك، اإلنتاج ألنماط بالترويج جديد من
 للموارد والرشيد الكفء االستخدام وتشجيع البيئي، اإلجھاد من والحد االستمرار، على درةق أكثر

). ي 43 الفقرة( األساسية االحتياجات وتلبي) واألراضي والغابات المياه، ذلك في بما( الطبيعية
 ريةالحض المناطق في المنتجة لألراضي األمثل لالستخدام الترويج إلى دعا فقد ذلك، على وعالوة
 السلبية اآلثار من البيئية الناحية من التأثر سريعة والمناطق الھشة البيئية النظم وحماية والريفية،

 متطلبات مع شامل بشكل تتعامل التي الجيدة الممارسات تنفيذ ودعم البشرية للمستوطنات
 ساحاتوالم الحضرية، والتنمية والنقل، والصناعة، الزراعة، مجاالت في المحتملة األراضي
 ).ع 43 الفقرة( الحيوية االحتياجات من ذلك وغير المحمية والمناطق الخضراء،
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  مھمة؟ الحيازة تعد لماذا    2- 2

 األرض على والحصول ومواردھا، باألرض يتعلق ما في األفراد بين عقدةم عالقة الحيازة
 أو الوضعية قوانينال تحددھا العالقة وھذه. الحيازة قواعد هتنظم األخرى الطبيعية والموارد
 المجتمعات استحدثتھا قواعد على أي الجذور، راسخ مؤسسي نظام على تقوم والحيازة. العرف
 داخل األخرى الطبيعية والموارد األرض حقوق منح كيفية تحدد الحيازة وقواعد. سلوكھا لتنظيم

 وكذلك عنھا، ازلوالتن عليھا والسيطرة الموارد، بھذه االنتفاع حقوق منح وكيفية المجتمعات،
 االنتفاع يستطيع الذي من الحيازة نظم تحدد بسيطة، وبعبارة. وقيود مسؤوليات من بھا يرتبط  ما

  .شروط وبأي مدى، وألي األرض، بموارد

 الطبيعية والموارد األرض كانت فلما. المجتمع في والنفوذ السلطة لھيكل انعكاساً  الحيازة وتعد
 تتطور االقتصادية، والثروة والثقافية االجتماعية الھوية ديدتح في مركزي بدور تقوم األخرى
 االجتماعية والفئات األفراد بين القوة عالقات تُثري بطريقة المجتمع في الحيازة ترتيبات
 السھل من بھا المتصلة القضايا أن كما ،ھائلة سياسية آثار للحيازة تصبح وھكذا،. بينھا ما وفي
 في واسع توافق وجود مدى على يعتمد االجتماعي االستقرار فإن ذلك، على وعالوة. يسھايتس

  .الحيازة نظام عدالة بشأن اآلراء

ً  تكون أن يمكن والحيازة  للتھميش، الناس يتعرض مضمونة، حيازة فبدون. مشاكل حدوث في سببا
 الموارد على الحصول يكون وحيثما. المجتمع من واالستبعاد األرض من للطرد عرضة ويكونون

ً خ  االستغالل لخطر البيولوجي التنوع من تحتويه  وما الطبيعية البيئة تتعرض ضعيفة، إلدارة اضعا
 نظم" إصالح بضرورة 1945 سنة في األول والزراعة األغذية منظمة مؤتمر اعترف وقد. المفرط
  .واالجتماعي االقتصادي التقدم أمام المعوقات إلزالة" المناسبة غير الحيازة

 السكان عدد ارتفاع أن إال. الحيازة عن الناجمة المشاكل تفاقم إلى الجارية يراتالتغي تؤدي قد
 على المنافسة احتدام إلى تؤدي والصناعي الحضري التوسع على الطلب وزيادة االقتصادي والنمو

 الطبيعية الموارد قاعدة تقلص إلى المنافسة ھذه وتُعزى .األخرى الطبيعية والموارد األراضي

 المنافسة وتحتدم. العنيفة والنـزاعات المناخ وتغير تدھورھا بسبب أراضيھم السكان ريھج بحيث
 المنتجات من المتزايدة اإلمدادات على الطلب لتلبية الزراعة في الجديدة األراضي الستغالل نظراً 

  .األغذية أسعار الرتفاع استجابة األغذية إنتاج وتزايد الحيوي، الوقود ذلك في بما الزراعية،

 المساواة تشجيع أو البيئية، الظروف تحسين أجل من الحيازة ترتيبات تغيير الالزم من يكون وقد
 التنمية لتيسير أو األغذية، إنتاج زيادة أو االجتماعية، للصراعات حلول إيجاد أو الجنسين، بين

 عن تسفر دق ألنھا ،اإلجراءات أو للقوانين تغيير مجرد من أكثر التغييرات وھذه. االقتصادية
 أو المحلي، المجتمع داخل أو األسرة، داخل والنفوذ السلطة ھيكل في جوھرية وتحوالت تغيرات

 الزوج بين العالقات من ابتداءً  العالقات من كثير تحديد إعادة إلى تؤدي وقد ككل، الدولة في
  .والمواطن الدولة بين العالقات إلى والزوجة،

 أو رسمية كانت سواء ،اإلدارة ھذه وتتعامل. الحيازة ارةإد طريق عن الحيازة قواعد وتُطبق
  :إدارة في المتبعة والعمليات النظم مع ُعرفية،
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 ونقل الحدود؛ وتعيين الحقوق؛ توزيع ذلك في بما األخرى، الطبيعية والموارد األرض حقوق 
 ةالزراع أو االمتيازات، منح أو اإليجار، أو البيع، طريق عن ذلك يكون كأن( الحقوق

 األحكام وإصدار ؛)األراضي إصالح أو الميراث، أو الھبة، أو التسليف، أو المشتركة،
 .والحدود بالحقوق الخاصة المنازعات في القضائية

 والنظم القواعد وتنفيذ وضع ذلك في بما األخرى، الطبيعية والموارد باألرض المنظم االنتفاع 
 باستخدام الخاصة المنازعات في ائيةالقض األحكام وإصدار باألرض؛ باالنتفاع الخاصة
 .األرض

 خالل من اإليرادات وتحصيل الممتلكات، قيمة تقدير ذلك في بما الضرائب، وفرض التقييم 
 األراضي قيمة بتحديد الخاصة المنازعات في القضائية األحكام وإصدار العقارية؛ الضريبة
 .عليھا الضريبة وفرض

 .متداخلة) والقيم باألرض، االنتفاع وتنظيم الحقوق،( اإلدارة يھاعل تقوم التي الثالثة العناصر وھذه
 نظام في تغيير أي فإن المثال، سبيل وعلى. اآلخرين العنصرين على يؤثر قد منھا أي وتغيير
 ويؤدي قيمتھا، زيادة إلى يؤدي سكنية مناطق إلى زراعية مناطق من وتحويلھا باألرض االنتفاع

 إلى وتحويلھا سكنية أحياء عليھا تقام صغيرة قطع إلى الزراعية ضاألر تقسيم إلى بدوره ذلك
 ألغراض األرض على اإلجباري باالستيالء الحكومة جانب من قرار أي أن كما. جدد مالّك

 عملية فإن ولذلك وملِكيتھا؛ األرض استخدام طبيعة يغير أن المرجح من العامة المصلحة
 لضمان ممتلكات من بھا يرتبط وما لألرض الحاضرة يمةالق أساس على تكون أن ينبغي االستحواذ

  .عادلة تعويضات دفع

  مھماً؟ أمراً  الحيازة حوكمة تعد لماذا  3- 2

 المجتمع إدارة بھا تتم التي الطريقة وھي والتوجيه، والسيطرة السلطة ممارسة عملية ھي الحوكمة
 وكذلك الرسمية الحكومة ؤسساتم تشمل وھي المختلفة، الفئات ومصالح أولويات بين والتوفيق
 المشاركة طريقھا عن المواطنون يستطيع التي بالعمليات الحوكمة وتھتم. الرسمية غير الترتيبات

 أعضاءه المجتمع يُرغم وكيف المواطنين أمام مساءلة الحكومة تكون وكيف القرارات، اتخاذ في
 المواطنون إليھا يلجأ التي عملياتوال اآلليات الحوكمة وتشمل. والقوانين القواعد مراعاة على

. القانونية والتزاماتھم حقوقھم وممارسة خالفاتھم، وتسوية ،مصالحھم لتوضيح المجتمع وفئات
 والمنظمات لألفراد الحدود تضع التي والممارسات والمؤسسات القواعد تمثل بذلك وھي

  .الحوافز لھم وتوفر والمؤسسات

 تأمين عن السلطة استخدام سوء يسفر عندما االقتصادي النمو على تؤثر الضعيفة والحوكمة
 يحقق عندما البيئية الظروف استدامة على تؤثر كما االستثمارات، لتشجيع تكفي  ال بدرجة الحيازة
 يزداد وھكذا،. البيئية باآلثار االھتمام وعدم الموارد استغالل في اإلفراط من مكاسب األفراد
 وألنھم القرارات، على للتأثير الالزمة السياسية القوة إلى تقارھمالف نظراً  للتھميش الفقراء تعرض
 للمعاناة عرضة أكثر النساء تكون وعادة. الفاسدين للموظفين تُدفع التي المالية الموارد إلى يفتقرون
 الرسمية، القوانين في الموجود للتحيز نظراً  وأضعف أقل األرض حيازة في حقوقھن تكون عندما
 العلل ظھور على تساعد الضعيفة والحوكمة. المجتمع في العمل تقسيم وفي لمتبعةا األعراف وفي
  :المجتمع في التالية
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 "األقوياء يستطيع ضعيفة، الحوكمة تكون فعندما: "الدولة على النفوذ أصحاب ھيمنة 
 أن يمكن الحاالت، أسوأ وفي. الشحيحة الموارد على المنافسة في التحكم النفوذ وأصحاب

 تخضع أن يمكن إذ". الدولة على الھيمنة" حد إلى يصل بحيث واسع نطاق على لفسادا ينتشر
 لما العامة السياسة توجه تجارية شركات أو فئات أو جماعات، أو أسر، أو أفراد، لھيمنة الدولة
 المشاع وأراضي العامة األراضي تحويل والسلطة بالقوة يتمتعون لمن ويمكن. مصلحتھا فيه
 األراضي توزيع إعادة وقوانين سياسات تنفيذ ويمكنھم قانونية،  غير بطرق ويھموذ أنفسھم إلى
 يمكنھم كما أراضيھم، ِملِكية تُنزع لمن عادلة غير تعويضات ودفع مصالحھم، يحقق بما

 على تبريرھا يمكن ال لألراضي المنظمة االستخدامات على تغييرات بإدخال قرارات إصدار
 .موضوعية أسس

 "أو بعملھم، للقيام الرشاوى ويطلبون مواقعھم استغالل المسؤولون يسيء ":ارياإلد الفساد 
 قد أخرى حاالت في أنھم كما االنتظار، طابور مقدمة إلى األشخاص أحد مستندات لتحريك
. والتفتيش الفحص عمليات إجراء مثل واجباتھم أداء عن يتوقفوا لكي مالية مبالغ يطلبون
 الممتلكات قيمة من يقللوا كأن الراشي، صالح في نتائج خراجإل رشاوى طلب أيضاً  ويمكنھم

 الحصول من شخص لتمكين تقييمھا في يغالون أو عليھا، المستحقة الضرائب تخفيض أجل من
 بأعمال القيام الرشوة على الحصول مقابل ويمكنھم. الممتلكات رھن مقابل أكبر قرض على
 .مزورة عقود تسجيل مثل مشروعة  غير
 الكافي الغذاء في األساسية الحقوق لتحقيق ضرورية للحيازة المسؤولة الحوكمة تعد ولذلك،
 وكما. الحيازة في ضعف أي إلصالح ضرورية الحوكمة وتعد .الِملِكية وفي المناسب، والمأوى

 تھيئة ذلك في بما المشاكل، بعض حدوث في سبباً  الحيازة ترتيبات تكون أن يمكن التنويه، سبق
 ولذلك،. ضعيفة الحوكمة تكون عندما الحيازة مشاكل تتفاقم وقد. عنيفة صراعات ثلحدو الظروف
 ترتيبات ألن التنمية، في إيجابية مساھمة تحقق لكي المناسبة غير الحيازة ترتيبات إصالح ينبغي
  .)1 رقم اإلطار راجع( لأللفية اإلنمائية األھداف بتحقيق الصلة وثيقة الجيدة الحيازة

  لأللفية اإلنمائية األھداف بتحقيق الحيازة صلة مدى  – 1 رقم اإلطار

 اآلمنة الحيازة في الحق يُعد ).لأللفية اإلنمائية األھداف من 1 الھدف( والجوع المدقع الفقر على القضاء 
 يكون ما وغالبا. والفقر الجوع وطأة من التخفيف في مباشراً  عامالً  األخرى الطبيعية والموارد لألرض
 أشد يكون ما فغالبا: والفقر الجوع انتشار على المؤشرات أفضل الريفية المناطق في األرض من الحرمان
 في الحقوق كفاية عدم تسفر ما وغالبا. منھا ضئيلة مساحات لديھم أو األرض من المحرومين من فقراً  السكان

 ومن .والجوع مدقعال الفقر عن الحقوق ھذه ضمان وعدم األخرى، الطبيعية والموارد األرض على الحصول

 دخلھا وزيادة الخاص، الستھالكھا الغذاء إنتاج من األسرة يُمكِّن أن األرض على الحصول فرص تحسن شأن
 األخرى الطبيعية والموارد األرض على اآلمن الحصول ويوفر. السوق في وبيعھا السلع إنتاج خالل من

 .الشدة أوقات في والدخل والغذاء للمأوى كمصدر القيمة عظيمة أمان شبكة
 تكون ما غالباً  ).لأللفية االنمائية األھداف من 3 الھدف. (النساء وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز 

 القوانين في الموجود للتحيز نظراً  وأضعف أقل األخرى الطبيعية والموارد األرض في النساء حقوق
 بين المساواة تشجع التي الحيازة ومبادرات .المجتمع في العمل تقسيم وفي المتبعة األعراف وفي الرسمية،
 العالقات في وكذلك الزراعي، اإلنتاج في ونفوذھا المرأة سلطة زيادة على تساعد  أن يمكن الجنسين

 .والسياسية االجتماعية
 المعيشية األسر نسبة ُوِضعت. )لأللفية اإلنمائية األھداف من 7 الھدف( البيئية االستدامة) ضمان( كفالة 
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 تحقيق(" 11 رقم الھدف تحقيق مدى على 32 رقم المؤشر تمثل أنھا على األصل في آمنة بحيازة تتمتع التي
."). 2020 عام بحلول وذلك الفقيرة األحياء سكان من األقل على شخص مليون 100 حياة في كبير تحسُّن
 الذي د - 7 رقم الھدف ليصبح الھدف ھذا تسمية أعيدت لأللفية، اإلنمائية لألھداف العام اإلطار مراجعة ومع
 يعترف المؤشر وھذا. فقيرة أحياء في يعيشون الذين الحضر سكان نسبة وھو 10-7 رقم المؤشر عليه يدل
 استخدامه بعدم التسليم مع الفقيرة األحياء في المقيمة المعيشية األسر تعريف مالمح كأحد الحيازة أمن بعدم
 مشاكل من الرغم وعلى. البلدان معظم في اآلمنة بالحيازة الخاصة وماتالمعل لقِلة نظراً  التطبيق مجال في

 والموارد األرض في الحقوق على الحصول فبتحديد. البيئة االستدامة في مھم بدور الحيازة تقوم القياس،
 الموارد، ھذه استخدام بشأن الناس قرارات على الحيازة تؤثر عليھا، الحصول وتأمين األخرى الطبيعية

 مراعاة وعدم األرض لحيازة المالئمة غير السياسات وتؤدي. تحسينھا في سيستثمرون كانوا إذا وما
 الجائر والرعي الزراعة في اإلفراط إلى األخرى الطبيعية والموارد األرض على الحصول في اإلنصاف

 تدابير ماداعت خالل من أراضيھم تحسين في المزارعون يستثمر أن األرجح ومن. الھامشية األراضي في
 من اإلستفادة  ويستطيعون آمنة بحيازة يتمتعون كانوا إذا المراعي وتحسين األشجار، وغرس التربة، حماية

  .األطول المدى على استثماراتھم
 لأللفية اإلنمائية األھداف من 8 رقم الھدف تحقيق في جوھري دور الحيازة ترتيبات لتحسين يكون أن يمكن 

 الوطني المستويين على جيدة بحوكمة التزاماً  الھدف ھذا ويشمل). التنمية أجل نم عالمية شراكة إقامة(
 قواعد على ويقوم باالنفتاح يتسم ومالي تجاري نظام إنشاء في المضي( أ - 8 رقم الھدف إطار في والدولي
 ").التمييز على قائم وغير به، التنبؤ ويمكن ثابتة،

 في مباشر غير بشكل يساھم عليھا الحصول وتأمين الحيازة على الحصول تحسين فإن ذلك، إلى وباإلضافة 
 أن الحيازة لتحسين يمكن النساء، وتمكين والفقر الجوع من الحد على فبالمساعدة. األخرى األھداف تحقيق
 صحة وتحسين ،)لأللفية اإلنمائية األھداف من 2 رقم الھدف( الشامل األولي التعليم تحقيق في يساعد

 /البشرية المناعة نقص فيروس انتشار ومكافحة) لأللفية اإلنمائية األھداف من 5 رقم ھدفال( األمھات
 اإلنمائية األھداف من 6 رقم الھدف( األخرى واألمراض والمالريا، ،)اإليدز( المكتسب المناعة نقص
 ).لأللفية

 

 الخدمات على صولالح في المساواة في الحق تحقيق في للحيازة المسؤولة الحوكمة وتساھم
 وحمايتھا بالِملِكية التمتع أن إذ). 21  المادة( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن عليه يؤكد الذي العامة
 الحوكمة وتعد. المعنية الحكومية األجھزة تقدمھا التي بالخدمات المواطنون يتمتع أن يقتضي

 الحوكمة مقاييس ومن. مناسبة ةعام خدمات على يحصلوا أن للمواطنين كان إذا أساسية المسؤولة
 الوقت في المواطنين جميع إلى الخدمات تقديم في بالكفاءة الحيازة إدارة تتسم أن المسؤولة
 جميع وكذلك الموظفين جميع يكون أن وھو آخر مقياس وثمة. معقولة وبأسعار المناسب

 المرغوبة الخدمات يمتقد في الكفاءة وتعد. تصرفاتھم عن مساءلين الخاص القطاع في المسؤولين
. للفقراء بالنسبة الخاصة أھميتھا عن ناھيك المواطنين، ولجميع البلدان جميع في المھمة األمور من

 في حقوقھم على الحصول يستطيعون  ال الفاسدين الموظفين لرشوة موارد لديھم ليست فالذين
 طردھم، وإلى مناسب، تعويض بدون لممتلكاتھم الدولة لنزع الفساد يعرضھم أن ويمكن. األرض
  .معيشتھم وسبل ومزارعھم منازلھم، فقدان وإلى

 .للمواطنين المطلوبة الخدمات تقديم على الموظفين قدرة بضمان تتعلق المسؤولة الحوكمة
 على تغري قوية دوافع ھناك تزال ما كانت إذا الفساد على تساعد التي الفرص إزالة تكفي فال

 تغطية يستطيعون ال أنھم الرشوة طلب إلى الموظفين من كثيراً  فعتد التي األسباب ومن. الفساد
 األفراد، لجميع أن على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ويؤكد. المنخفضة برواتبھم أسرھم نفقات
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 مكافأة في حق يعمل فرد لكل وأن المتساوي، العمل على متساو أجر في الحق تمييز، أي دون
 التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 11  المادة تؤكده  ما وھذا ).23 المادة( ومرضية عادلة
 لكي الكافيين والتدريب التعليم توفير الالزم ومن). 7  المادة( الفساد مكافحة واتفاقية المرأة ضد
 اتفاقية في أيضاً  عنه التعبير ورد الشرط وھذا للمواطنين، الالزمة الخدمات مستوى تقديم يمكن

 إذ). 7  المادة( الفساد مكافحة واتفاقية ،)11 المادة( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
 اتفاقية وتدعو. بالكفاءة تمتعھم لضمان الموظفين اختيار في الدوام على العناية مراعاة ينبغي
ً  األمر اقتضى حيثما األطراف، الدول جميع الفساد مكافحة  لنظامھا األساسية للمبادئ ووفقا

 الموظفين من وغيرھم المدنيين، المستخدمين لتوظيف نظم وتدعيم وترسيخ اعتماد إلى انوني،الق
 لمبادئ طبقاً  التقاعد إلى وإحالتھم وترقيتھم واستخدامھم االقتضاء، عند المنتخبين غير العموميين
  ).7 المادة( واألھلية واإلنصاف الجدارة مثل الموضوعية، والمعايير والشفافية الكفاءة

 كانت سواء الحيازة، على تنص القوانين ألن القانون حكم لتحقيق آلية المسؤولة الحوكمة وتعد
 أمام سواءٌ  جميعا الناس أن على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أكد وقد. عرفية أو رسمية
 على كيدالتأ أعيد وقد). 7  المادة( تمييز دونما القانون بحماية التمتع حق في يتساوون وھم القانون،

 العھد وفي ؛)5 المادة( العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية في المبدأ ھذا
 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية وفي ؛)12  المادة( والسياسية المدنية للحقوق الدولي
 اإلنسان لحقوق مريكيةاأل االتفاقية عن المنبثقة اإلقليمية الصكوك وفي ؛)15  المادة( المرأة

  ).3  المادة( والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق ؛)24  المادة(

 التي الجھود أن على شركائھا، مع بالتعاون والزراعة، األغذية منظمة به تقوم الذي العمل ويدل
 لضمان إطاراً  توفر طوعية توجيھية بمبادئ تعزيزھا يمكن الحيازة حوكمة لتحسين البلدان تبذلھا
 الصلة ذات الخدمات وتقديم ومستدامة، مفيدة نتائج إلى الصلة ذات والقواعد السياسات تؤدي أن

  .تمييز ودون وكفاءة بفعالية
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  الطوعية التوجيھية المبادئ  – 3

  وطبيعتھا الطوعية التوجيھية المبادئ من الغرض ھو ما  – 1- 3

ً  عليھا المتعارف والمعايير المبادئ الطوعية التوجيھية المبادئ تحدد  المسؤولة، للممارسات دوليا
 وبرنامجھا وتشريعاتھا وسياساتھا استراتيجياتھا وضع لدى تطبقة أن الدول تستطيع إطاراً  وتوفر

 والمجتمع الخاص، والقطاع الحكومية، للسلطات تسمح الطوعية التوجيھية والمبادئ. وأنشطتھا
 الممارسات قبيل من تعد اآلخرين وأفعال أفعالھم كانت إذا  ما على بالحكم كافة والمواطنين المدني،
ً  نطاقاً  تغطي طوعية توجيھية مبادئ والزراعة األغذية منظمة أعدت وقد. المقبولة  من واسعا

 االسماك صيدو الغذاء، في والحق المزروعة، الغابات وإدارة الحرائق، إدارة فيھا بما المجاالت،
  .2  رقم  اإلطار راجع. واستعمالھااالفآت  مبيدات وتوزيع الرشيد،

  والزراعة األغذية منظمة وضعتھا التي الطوعية التوجيھية المبادئ  – 2 رقم اإلطار
  

 إلى بالرجوع والزراعة األغذية منظمة وضعتھا التي الطوعية التوجيھية المبادئ تفاصيل على االطالع يمكن
  :يةالعالم المعلومات شبكة على التالية المواقع

 2006( االستراتيجية واإلجراءات المبادئ: الحرائق إلدارة طوعية توجيھية خطوط( 
http://www.fao.org/forestry/firemanagementstrategy/en/ 

http://www.fao.org/docrep/009/j9255e/j9255e00.htm 

 2006( طوعية توجيھية مبادئ: المزروعة للغابات المسؤولة اإلدارة( 
http://www.fao.org/forestry/plantedforestsguide/en/ 

http://www.fao.org/docrep/009/j9256e/j9256e00.htm 
 األمن سياق في كاف غذاء الحصول على فيالحق المتوالي  لدعم الطوعية التوجيھية المبادئ 

 )2004( الوطني الغذائي
http://www.fao.org/righttofood/index_en.htm 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.htm 
 1995( شيدالر االسماك صيد بشأن السلوك مدونة( 

http://www.fao.org/fishery/ccrf/1/en 
http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm 

 2002 في نُقحت ، 1985( واستعمالھا فاتاآل مبيدات توزيع بشأن الدولية السلوك مدونة( 
http://www.fao.org/ag/AGP/agpp/Pesticid/Code/PM_Code.htm 

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/code.pdf 
 

 الدول على قانونية التزامات تتضمن ال فإنھا طوعية التوجيھية والخطوط المبادئ ھذه كانت ولما
 الوطنية الترتيبات أو المعاھدات أو اماتااللتز أو القوانين محل تحل  ال وھي. الدولية المنظمات أو
 ذلك، ومع. وواجباتھا وسلطاتھا الحكومات بحقوق إخالل أي تتضمن  ال كما القائمة، الدولية أو
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 الُملِزمة الدولية االتفاقات قواعد على الطوعية التوجيھية المبادئ من معينة أجزاء إقامة يمكن
  .قانوناً 

 المبادئ توضح وھي نسبياً، قصيرة وثائق شكل في تكون الطوعية التوجيھية والمبادئ
 ويتضمن. الفنية التفاصيل إلى تتطرق  ال فإنھا لذلك، ونتيجة. نسبياً  مبسطة بلغة واإلجراءات

 في كاف غذاء الحصول على فيالحق المتوالي  لدعم الطوعية التوجيھية للخطوط مثاالً  3  اإلطار
  .الوطني يالغذائ األمن سياق

 وثائق في إضافية معلومات إضافة يمكن ألنه قيداً  الطوعية التوجيھية المبادئ قَِصر يُعد وال
  :مثل تكميلية،

 الفاعلة الجھات وتحديد اإلجراءات واتخاذ االحتياجات تقدير ذلك في بما للتنفيذ، استراتيجية 
  .الشأن صاحبة الجھات تحدده الذي النحو على والمؤشرات واألھداف

 الحاجة  عند محددة جوانب بشأن التقنية التفاصيل من المزيد لتقديم تكميلية توجيھية مبادئ.  
 استخدامھا وكيفية الطوعية التوجيھية الخطوط على الناس إلطالع والترويج للتدريب ومواد.  
 الطوعية ةالتوجيھي المبادئ تنفيذ في البلدان لمساعدة وغيرھا، ،وطنية عمل خطط. 

 في ُوِضعت قد الطوعية التوجيھية المبادئ تكون أن بعد إعدادھا يتم التكميلية الوثائق وھذه
  .النھائية  صيغتھا

  الطوعية التوجيھية المبادئ طبيعة على أمثلة  – 3 رقم اإلطار

 الغذائي األمن سياق في كاف غذاء الحصول على فيالحق المتوالي  لدعم الطوعية التوجيھية المبادئ
  القطري

  االقتصادية التنمية سياسات: 2 التوجيھي مبدأال

 ومصايد والزراعة، االقتصاد، مجاالت في وسليمة تمييزية وغير شاملة سياسات اتباع الدول على يتعيّن    2-5
 ھذه جميع تتيح بحيث الحال، مقتضى حسب ،األراضيح اصالو األراضي، واستخدام ،والغابات األسماك،
 عادل عائد تحقيق منھم، النساء السيما لألغذية، اآلخرين والمنتجين والحراجيين والصيادين للمزارعين السياسات

 في بما المستدامة، وإدارتھا الطبيعية الموارد لصيانة تشجيعھا إلى إضافة وإدارتھم، مالھم ورأس عملھم مقابل

  .الھامشية المناطق في ذلك

 التنمية على التركيز الدول على ينبغي أساسي، بشكل الريفية المناطق في والجوع الفقر يسود حيثما    2-6
 والزھيدة المالئمة والتقنيات والمياه، األراضي، على الحصول لتحسين تدابير باتخاذ المستدامة والريفية الزراعية
 في الفقراء مشاركة وتشجيع الفقيرة، المحلية الريفية المجتمعات إنتاجية ولزيادة المالية، اإلنتاجية والموارد الثمن،
 الموارد وصيانة اإلنتاجية، زيادة على المترتبة المنافع وتقاسم االقتصادية، بالسياسات العالقة ذات القرارات اتخاذ

 على ويتعين. الريفية المناطق في واألبحاث يموالتعل األساسية البنية مرافق في واالستثمار وحمايتھا، الطبيعية
 المناطق في خاصة مستقرة، عمل فرص لتشجيع المواتية الظروف تھيئ سياسات اعتماد خاص، بشكل الدول،
   .الزراعية غير األعمال ذلك في بما الريفية،

 الرامية االستثمارات عتشجي الدول على ينبغي الحضرية، المناطق في والفقر الجوع مشكلة تفاقم لمواجھة    2-7

  .الحضرية المناطق في الفقراء عيش سبل تحسين إلى
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  واألصول الموارد على الحصول: 8 التوجيھي المبدأ

 بما واستخدامھا الموارد على والمضمون التمييزي وغير المستدام الحصول تسھّل أن الدول على يتعيّن    1-8
 احترام عليھا يتعيّن كما. الناس عيش لسبل الھامة األصول وحماية دوليال القانون ومع الوطنية قوانينھا مع يتسق
 والثروة األسماك ومصايد والغابات، والمياه، األراضي، مثـل بالموارد يتعلّـق فيما وحمايتھا األفراد حقوق

 األراضي إصالحات تنفذ أن الدول على ينبغي ومالئماً، ضرورياً  األمر كان وحيثما. تمييز أي دون الحيوانية
ً  اإلنسان حقوق بشأن واجباتھا مع يتسق بما السياسات، في أخرى إصالحات وأية  لضمان القانون، لسيادة ووفقا
 لبعض خاص اھتمام توجيه وينبغي. الفقراء لصالح النمو ولتعزيز األراضي على الحصول وعدالة كفاءة

  .طبيعيةال بالموارد وعالقاتھم األصلية والشعوب الرعاة مثل المجموعات

 عليھا، وينبغي المساواة، قدم وعلى كاملة بصورة االقتصاد في النساء مشاركة تعزيز الدول على يتعين    8-6
 الميراث في الحق للنساء وتعطي الجنسين بين المساواة تحقق التي التشريعات وتطبق تضع أن لذلك، تحقيقاً 

 إتاحة الدول على ينبغي كما. التشريعات ھذه مثل دوجو عدم حالة في الممتلكات، من وغيرھا األراضي وامتالك
 ذلك في بما بھا، واالنتفاع فيھا والتحكم اإلنتاجية الموارد على للحصول النساء أمام ومضمونة متساوية فرص

 .المالئمة والتقنيات والمياه واألراضي االئتمان

 الحصول آليات مختلف وتتضمن ،فقراً  شداأل السكان فئات تستھدف برامج وتنفيذ صياغة الدول على يتعين    8-7
   . المالئم بالشكل واستخدامھا الزراعية األراضي على

  األراضى): ب( 8 التوجيھي بدأالم

 بالنساء يتعلق فيما خاصة األراضي، حيازة وحماية لتشجيع الالزمة التدابير اتخاذ الدول على ينبغي   8-10
 ملكية في والمتساوي الكامل الحق تحمي التي التشريعات خالل من مع،المجت من والمحرومة الفقيرة وبالفئات

 آليات إقامة إمكانية في النظر عليھا وينبغي .الميراث في الحق ذلك في بما الممتلكات، من وغيرھا األراضي

 سيادةل ووفقا اإلنسان حقوق ميدان في الدولية واجباتھا مع تتسق التي السياسات آليات من غيرھا أو قانونية
 تشجع أن أيضا وينبغي. عليھا والنساء الفقراء حصول فرص لزيادة األراضي إصالح في التقدم وتتيح القانون،

 المجتمعات ألوضاع خاص اھتمام إيالء يتعين كما المستدام، واستخدامھا األراضي صيانة على اآلليات ھذه

 .األصلية المحلية

  المياه): ج( 8 التوجيھي المبدأ
 والصحة، للحياة األساسية األمور من يعد مناسبة وجودة كافية بكميات المياه على الجميع حصول كان ولما   8-11

 نحو على استخدامھا وتشجيع المائية الموارد على الحصول تحسين على جاھدة تعمل أن الحكومات على يتعيّن
 بين يوفق متكافئ نحو على األساسية نساناإل إحتياجات يلبي بما المياه مستخدمي مختلف على وتوزيعھا مستدام،
 ذلك في بما والزراعية، والصناعية المنزلية واالحتياجات األيكولوجية النظم وظائف استعادة أو صيانة متطلبات

  .الشرب مياه جودة على المحافظة
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  للحيازة المسؤولة للحوكمة الطوعية التوجيھية المبادئ  – 4

  الطوعية؟ التوجيھية المبادئ عليه تُبنى أن ينبغي يالذ األساس ھو ما  – 1- 4

 الدولية الصكوك من واسعة تشكيلة مع متسقة الطوعية التوجيھية المبادئ تكون أن ينبغي
 األرض ذلك في بما( األرض على الحصول قضية أخرى،ب أو بطريقة تتناول، التي واإلقليمية
  ).4 رقم اإلطار راجع( كمتھاوحو األخرى، الطبيعية والموارد) لإلسكان الالزمة

  الحيازة حوكمة على تؤثر التي الصكوك  – 4 رقم اإلطار

  :يلي ما الحيازة حوكمة على تؤثر التي الدولية الصكوك تشمل
 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن. 
 الالجئين بوضع الخاصة االتفاقية. 
 العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية. 
 البشرية البيئة بشأن  استوكھولم نإعال. 
 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية. 
 المستقلة البلدان في والقَبَلية األصلية بالشعوب الخاصة االتفاقية. 
 الطفل حقوق اتفاقية. 
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد. 
 والسياسية ةالمدني للحقوق الدولي العھد. 
 البشرية المستوطنات بشأن فانكوفر إعالن. 
 أسرھم وأفراد المھاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية. 
 والتنمية البيئة بشأن ريو إعالن. 
 للمرأة الرابع العالمي المؤتمر: بيجين إعالن. 
 لألغذية العالمي القمة مؤتمر عمل خطة. 
 البشرية طناتالمستو بشأن اسطنبول إعالن. 
 االنعقاد بعد سنوات خمس: لألغذية العالمي القمة مؤتمر إعالن. 
 الفساد مكافحة اتفاقية. 
 بنھيرو؟ مبادئ: والمشردين الالجئين إلى والممتلكات المساكن عادةإب المتعلقة المبادئ 
 الريفية والتنمية الزراعي لإلصالح الدولي المؤتمر إعالن. 

  :يةاإلقليم الصكوك وتشمل
 اإلنسان وواجبات حقوق بشأن األمريكية الدول منظمة إعالن. 
 اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية. 
 األساسية والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية. 
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق. 

  :القسرية التوطين إعادة عمليات بشأن سياسات لديھا الدولية المالية المؤسسات
 القسرية التوطين إعادة عمليات بشأن الدولي البنك سياسة. 
 القسرية التوطين إعادة عمليات بشأن األمريكي التنمية بنك سياسة. 
 القسرية التوطين إعادة عمليات بشأن اآلسيوي التنمية بنك سياسة. 
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ً  يمكن والزراعة، األغذية لمنظمة بالنسبة  بالمبادئ يتعلق ما في به تقوم الذي العمل اعتبار عموما
 األھداف تنفيذ في تساعد كأداة التحديد، من وبمزيد المنظمة، والية من كجزء الطوعية التوجيھية
 القمة ومؤتمر لألغذية، العالمي القمة مؤتمر عن الصادرة العمل خطة في عليھا المنصوص

 القمة مؤتمر عن الصادرة العمل ةخط وتتضمن. االنعقاد بعد سنوات خمس: لألغذية العالمي
 األخرى الطبيعية والموارد األرض على اآلمن الحصول تحسين بشأن أھدافاً  لألغذية العالمي
  :منھا إجراءات باتخاذ

 وتعترف ؛األراضي بإصالح تنھض التي المناسبة اآلليات من وغيرھا قانونية آليات إنشاء 
 زيادة على وتساعد الحقوق؛ ھذه وتحمي االنتفاع، قوبحقو المياه وفي الملكية في بالحقوق
 ؛))ب(2- 1 الھدف( الموارد على الحصول في والنساء الفقراء فرص

 التي التشريعات وتطبيق ووضع االقتصاد، في وعادلة كاملة مشاركة النساء مشاركة تعزيز 
 الموارد على للحصول ومضمونة متساوية فرصاً  للنساء وتتيح الجنسين بين المساواة تحقق

 ))ب(3- 1  الھدف( والمياه واألراضي اإلئتمان ذلك في بما فيھا، والتحكم اإلنتاجية
 الحساسة االجتماعية الفئات أفراد ضد التمييز مكافحة إلى الرامية السياسات تعزيز أو تنفيذ 

 األرض ملكية في لحقوقھم خاص اھتمام إيالء مع األقليات، إلى المنتمين واألفراد والمحرومة،
 ؛))ب(4- 1  الھدف( األخرى الملكية وأشكال

 الطبيعية والموارد األراضي على المتكافئ الحصول في والنساء الرجال فرص تحسين 
 الكفء االستخدام وتشجيع األراضي إلصالح الفعال بالتنفيذ وخاصة األخرى، واإلنتاجية
 أمكن حيثما الجديدة األراضي في وبالتوطين األمر، اقتضى إذا والزراعية، الطبيعية للموارد

 ؛))ھ(1- 2 الھدف(

 الشفافية بشأن أھدافاً  لألغذية العالمي القمة مؤتمر عن الصادرة العمل خطة تتضمن كذلك
  )1-1  الھدف( بينھا من إجراءات باتخاذ للمساءلة، الخاضعة والحوكمة

 السلمية؛ بالوسائل النزاعات وتسوية الصراعات لتالفى آليات باستنباط السالم وتعزيز ضمان 
 والشفافية، الديمقراطية على تقوم وتنفيذية تشريعية وعمليات السياسات، لوضع عمليات تطوير 

 إلى يقود سبيل أقوم وتمثل الظروف، لتغير الفعالة باالستجابة وتتميز والتمكين، والمشاركة،
 للجميع؛ المستدام الغذائي األمن تحقيق

 كافة؛ الناس حقوق لحماية الكفء األداء ذات والقضائية القانونية النظم وتدعيم تعزيز 
 االقتصادية التنمية تحقيق إلى سعيھم في ومساندتھم ومجتمعھم األصليين بالسكان االعتراف 

 وقيمھم االجتماعي تنظيمھم وأشكال وتقاليدھم لھويتھم الكامل االحترام ظل في واالجتماعية،

 .الثقافية

ً  الحيازة بحوكمة الخاصة الطوعية التوجيھية المبادئ تكون وسوف  التوجيھية للمبادئ توسيعاً  أيضا
 ھذه وتشجع .وطنيال الغذائي األمن سياق في كاف غذاء الحصول على فيالحق المتوالي  الطوعية
 والمياه، رض،األ حيازة وتحسين الحوكمة، لتحسين إجراءات اتخاذ على التوجيھية الخطوط
  ).3 رقم اإلطار راجع( الحيوانية والثروة األسماك ومصايد والغابات،

 الطويل المنظمة عمل إلى الحيازة حوكمة بشأن الطوعية التوجيھية المبادئ إعداد عملية وتستند
 عقد ذلك في بما األخرى، الطبيعية والموارد األرض على اآلمن الحصول تحسين أجل من
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 والتنمية الزراعي لإلصالح العالمي والمؤتمر ،1966  سنة في األراضي إلصالح العالمي المؤتمر
  .2006 سنة في الريفية والتنمية الزراعي لإلصالح الدولي والمؤتمر ؛1979  سنة في الريفية

  الطوعية؟ التوجيھية المبادئ ستتحدث شيء أي عن  2- 4

  الطوعية؟ التوجيھية بادئالم ستغطيھا التي الطبيعية الموارد ھي ما 2-1- 4

 الطبيعية والموارد األرض على اآلمن الحصول الطوعية التوجيھية المبادئ تتناول أن ينبغي
 من كثير وفي. المستدامة التنمية سياق في وكذلك والمأوى، الغذاء توفير سياق في األخرى
 وسبل األخرى، الطبيعية الموارد على بالحصول مرتبطاً  األرض على الحصول يكون الحاالت،
 حيواناتھم، لرعي المراعي على الحصول على يعتمدون الذين الفقراء، وخصوصاً  السكان، معيشة
  .األسماك ومصايد الغابات، موارد وعلى للري، المياه وعلى

 تتناول أن المرجح ومن. الوراثية الموارد الطوعية التوجيھية المبادئ تتناول أن المقصود وليس
 الحفر امتيازات لمنح وعادلة شفافة إجراءات وضع إلى الحاجة سياق في لمعدنيةا والمواد النفط،

 الطبيعية ومواردھا أراضيھا فقدان من المحلية المجتمعات لحماية وذلك المعادن، على والتنقيب
  .سلبية آلثار تعريضھم لعدم أو األخرى،

  الطوعية؟ جيھيةالتو المبادئاھداف  تكون أن ينبغي ماذا 2-2- 4

 بإرشادات الخاص والقطاع المدني، والمجتمع الدول، تزويد ھو التوجيھية المبادئ من الغرض
 البيئة، وتحسين والفقر، الجوع حدة من للتخفيف كأداة للحيازة المسؤولة الحوكمة بشأن عملية
  .العامة اإلدارة وإصالح والمحلية، الوطنية االقتصادية التنمية ودعم

  :المناقشة  لتشجيع التالية األمثلة نعرض الطوعية؟ التوجيھية المبادئ ماذا ينبغي ان تكون اھداف
 في بما للسكان، المعيشية االحتياجات تلبية أجل من للحيازة المسؤولة الحوكمة مساھمة تشجيع 

 .البيئة وحماية الفقر، حدة من والتخفيف الغذائي، األمن ذلك
 القانونية واألطر السياسات نطاق في عليھا والمتعارف المسؤولة والممارسات للمبادئ ويجالتر 

 .الحيازة تنظم التي واإلدارية والمؤسسية
 السياسات وتنفيذ صياغة في المساعدة أجل من وحوكمتھا بالحيازة اإللمام تحسين في المساھمة 

 .الوطنية االستراتيجية واإلجراءات والتشريعات
  الطوعية؟ التوجيھية لمبادئل المستخدمون ھم من 2-3- 4

 نقترح الطوعية؟ التوجيھية بالمبادئ المستخدمين رأس على تكون أن ينبغي التي الجھات ھي  ما
  :المناقشة  لتشجيع التالية األمثلة

 وموظفو ومديرو الحيازة، وتشريعات سياسات عن المسؤولون الحكومية القرارات صانعو 
 .الحيازة إدارة عن المسؤولة الحكومية األجھزة

 الحيازة إدارة عن المسؤولون الخاص القطاع أخصائيو. 
 والوطنية المحلية، المدني المجتمع منظمات فيھا بما المعنية، المدني المجتمع منظمات أعضاء 

 .المھنية واالتحادات والدولية،
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  الطوعية؟ التوجيھية المبادئ تتناولھا أن يينبغ التي الرئيسية الموضوعات ھي ما 2-4- 4

 في للحيازة المسؤولة الحوكمة مساھمة على التأكيد ھو الطوعية التوجيھية المبادئ من الغرض
  :التالية المجاالت في الحرجة التنموية االھتمامات تحقيق

 الغذائي األمن. 
 االقتصادي النمو. 
 االجتماعية التنمية. 
 للموارد المستدام واالستخدام البيئة حماية. 
 األمثلة نقترح الطوعية؟ التوجيھية المبادئ تتناولھا أن ينبغي التي الرئيسية الموضوعات ھي  ما

  :المناقشة  لتشجيع التالية
 التمييز عدم. 
 القانونية واألطر السياسات أطر. 
 المؤسسات وتقوية القدرات بناء. 
 البحوث. 
 المعلومات تبادل/  المعارف نقل. 
 الوعي وزيادة التعليم. 
 الشركاء بين التعاون. 
 الحساسة االجتماعية والفئات النساء، ذلك في بما ،الشأن صاحبة المتعددة الفئات مشاركة 

 .والمحرومة
 النامية بالبلدان الخاصة المتطلبات. 
 المجتمع ومنظمات والخاص، العام القطاعان ذلك في بما الفاعلة األطراف مختلف مسؤوليات 

 .الدولية والمنظمات لمدني،ا
 والتقييم الرصد. 
  االستراتيجية؟ واإلجراءات المبادئ عليه تكون أن ينبغي ماذا 2-5- 4

 الطوعية التوجيھية المبادئ عليھا تنص التي االستراتيجية واإلجراءات المبادئ تتضمن أن ينبغي
 أن ويمكن. الحيازة كمةحو تحسين بشأن الخاص والقطاع المدني والمجتمع للدول عملية إرشادات

 األرض على واآلمن العادل الحصول عن تسفر والقواعد السياسات أن من بالتأكد ذلك يتم
 االختيار عند ِعلم عن القرارات اتخاذ إلى تؤدي المسؤولة فالحوكمة. األخرى الطبيعية والموارد

 المناسب، مستوىال على القرارات اتخاذ تضمن وھي. األرض على المتنافسة االھتمامات بين
 تكون أن تتطلب وھي. نفتاحإب األخرى الطبيعية والموارد باألرض المتصلة المسائل ومعالجة
. الجميع على القانون حكم يُطبق وأن تصرفاتھا عن مسؤولة المصلحة صاحبة الجھات جميع
 حيث: المتنافسة االھتمامات إدارة عمليات في العادلة للمشاركة إطاراً  المسؤولة الحوكمة وتوفر
 األغنياء من سواء المصلحة صاحبة الشرعية األطراف أمام مفتوحة العمليات ھذه تكون أن ينبغي
 والحساسة المھمشة الفئات بأن وتعترف العادلة، للمشاركة الناس لجميع أداة توفر وھي. الفقراء أو
 األطراف مع ساواةالم قدم على كأطراف تشارك أن لھا كان إذا خاصة مساعدة إلى حاجة في

 ضمن تُعتبر ال ألنھا مستبعدة الفئات بعض تظل قد العمليات، تحسين أمكن لو وحتى. األخرى
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 منازلھم، في الناس بحقوق القانون يعترف  ال وعندما. المصلحة صاحبة الشرعية األطراف
 في ركةالمشا على قادرين يكونون  ال فإنھم أسماكھم، ومصايد وغاباتھم، الزراعية، وأراضيھم
 وجود تتطلب المسؤولة والحوكمة. استبعادھم أو ملِكيتھم نزع تستھدف التي الرسمية العمليات
 أنھا المجتمع يرى التي األخرى الطبيعية والموارد األرض في الجميع بحقوق رسمي اعتراف
  .مشروعة

 يعجم الحتياجات فعال بشكل تستجيب بحيث الحيازة إدارة إلى تؤدي المسؤولة والحوكمة
 المواطنين جميع إلى الخدمات تقديم في بكفاءة بواجباتھا الحيازة إدارة قيام تضمن وھي. المواطنين

 سليم، مالي أساس على المختصة األجھزة جميع تضع وھي. معقولة وبأسعار المناسب الوقت في
 وإعادة ينالموظف وتدريب ألسرھم، الموظفين إعالة نفقات لتغطية تكفي التي المرتبات بدفع وتسمح
ولمتلقي الخدمة  للموظفين مالءمة أكثر يجعلھا الذي بالشكل واإلجراءات المكاتب تصميم

 تدخل أي بدون التقنية األنشطة تنفيذ في بالمضي المسؤولة الحوكمة تسمح كذلك. )المراجعين(
 بتنفيذ المتصلة والمسؤوليات اراألدو تحديد في الوضوح توخي طريق عن له مبرر  ال سياسي
 تبسيط طريق عن المؤسسية والصراعات التعقيدات من أيضاً  تقلل وھي. عليھا واإلشراف األنشطة
  .المطبقة والمعايير الشفافية تحسين على تساعد أنھا كما المؤسسي، اإلطار

 الطوعية؟ وجيھيةالت المبادئ تتناولھا أن ينبغي التي االستراتيجية واإلجراءات المبادئ ھي  ما
 القانونية الحيازة بمشروعية الطوعية التوجيھية المبادئ تعترف أن ينبغي تركيبھا؟ يمكن وكيف

 ولكنھا الطوعية، التوجيھية المبادئ تتضمنه أن يمكن لما أمثلة التالية الجداول وتتضمن. والعرفية
. االقتراح مسودة في يوضع أن ينبغي ما مناقشة تشجيع ھو منھا فالمقصود. اقتراح مسودة تمثل  ال

 ھو ما: 4  رقم اإلطار في إليھا المشار الصكوك في عنه الحديث سبق مما مستقاة األمثلة وھذه
  المطلوب؟ الجديد

  عام :1  الجزء

 الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقاً  الحوكمة -1
  :أن الدول على ينبغي

 والجوع، الفقر لمكافحة رئيسي كعامل للحيازة المسؤولة الحوكمة تشجع  1-1
 واستدامتھا البيئة وحماية االجتماعية، والتنمية االقتصادي، النمو وتحقيق

 .والحضرية الريفية المناطق في
 الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقاً   القانون سيادة -2

  :أن الدول على بغيين
 التمتع حقھم من يكون وأن القانون، أمام متساوين الجميع يكون أن تكفل  2-1

  .تمييز بدون غيرھم مع المساواة قدم على القانون بحماية
  .تمييز بدون األخرى الطبيعية والموارد األرض في بالحقوق التمتع تكفل  2-2

 الحقوق تنظم التي والمجحفة زيةوالتميي التعسفية، القوانين إلغاء من تتأكد  2-3
  .األخرى الطبيعية والموارد األرض في

 في حقوقھم تأكيد لزيادة القانونية المساعدة على الحصول في الناس تساعد  2-4
  .األخرى الطبيعية والموارد األرض
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 تمييز بدون الكاملة والحماية الكاملة الحقوق تكون أن المبادئ، ھذه أمثلة وفي
 السياسي الرأي أو الدين، أو اللغة، أو النوع، أو اللون، أو س،الجن أساس على
 أو الِملِكية، أو اإلعاقة، أو االجتماعي، أو الوطني األصل أو ذلك،  غير أو

  .آخر وضع أي أو المْولد

 

  وإدارتھا الحيازة :2  الجزء

 في الحقوق إدارة -3
 والموارد األرض
  .األخرى الطبيعية

 الحقوق؛ توزيع أي(
 ونقل الحدود؛ نوتعيي

 يكون كأن الحقوق
 البيع، طريق عن ذلك
 منح أو اإليجار، أو

 أو االمتيازات،
 المشتركة، الزراعة

 أو التسليف، أو
 الميراث، أو الھبة،
 إصالح أو

 ).األراضي

 ً  الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقا
  :أن الدول على ينبغي

 وتحميھا، األخرى الطبيعية والموارد األرض في بالحقوق تعترف  3-1
 في بما( آخرين مع شراكة في أو المنفرد التملك في الحق ذلك في  بما
 بالممتلكات االنتفاع في والحقوق ؛)والزوجة الزوج بين الشراكة ذلك
 ترتيباتالو المشتركة، والزراعة اإليجار، طريق عن ذلك في بما

  ).العرفية

 قانونية بحقوق الناس فيھا يتمتع ال التي الحاالت في تعمل،  ) أ(
 توفير على األخرى، الطبيعية والموارد األرض في رسمية
 الطبيعية والموارد األرض في المشروعة بالمطالب قانوني اعتراف
  .األخرى

 اعتاد التي األرض في العرفية للحقوق الواجبة المراعاة تكفل 
 الحقوق مع متوافقة الحقوق ھذه تكون حيثما شغلھاً، الناس

 حقوق ومع الوطني القانوني النظام عليھا ينص التي األساسية
 .دولياً  عليھا المتعارف اإلنسان

 ومن والرعاة، البدو، مثل أناس لحقوق الواجبة المراعاة تكفل 
 الطبيعية والموارد األرض في المتنقلة الزراعة يمارسون
 اعتادوا ولكنھم عليھم، امھااستخد يقتصر ال التي األخرى
 .التقليدية أنشطتھم وممارسة معيشتھم في بھا االنتفاع

 استخدامھا أو أرضھم اقتحام من الناس يحمي  ما التدابير من تتخذ  )ب(
  .بذلك تفويض بدون

 وينبغي. الِملِكية حقوق تصاحب التي والمعوقات المسؤوليات تحدد  3-2
 الدولة حق تعطيل إلى األحوال، من حالأي ب الحقوق، حماية تؤدي  أال
 للقوانين قاً فو الضرائب جباية أو الممتلكات، استخدام تنظيم في

  .بھا المعمول

 الحقوق؛ ھذه وتحمي فيھا والتصرف الممتلكات تملك بحقوق تعترف  3-3
 االئتمان وأشكال الرھن وحقوق باإلرث؛ الملكية حقوق وكذلك
  .األخرى
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 القوة، أو القسر أو باإلكراه، يتم ةللملكي انتقال بأي تعترف أال 
 المعايير مع يتنافى بما أو مباشر، غير أو مباشر بشكل إما

 .اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية
 مصالح وتحترم ُمنصفة تكون التي اإليجار ترتيبات تشجع 

 .والمستأجرين المالك
 واردوالم األرض في حقوقھم من قسراً  األشخاص حرمان عدم تكفل  3-4

 لالستخدام للِملِكية إجباري نزع أي يكون وأن األخرى، الطبيعية
 بديلة، أرض شكل في أو عادل، نقدي تعويض مقابل العامة المنفعة  أو
ً  يكون وأن التعويض، أشكال من ذلك غير أو  المعمول للقوانين وفقا
  .بھا

 الحماية لھم يوفر الحيازة أمن من بدرجة األشخاص تمتع تكفل  ) أ(
 في بما الحيازة أشكال عن النظر بغض التعسفي، الطرد ضد
 إسكان أو التعاوني، اإلسكان أو اإليجار، أو الملِكية، ذلك

  .الرسمية غير المستوطنات  أو الطوارئ،

 وإعادة طردھم إلى تؤدي ال التنمية مشروعات أن من تتأكد  )ب(
 ذهھ من تقلل أو ممكناً، ذلك كان إذا إرادتھم،  غير على توطينھم
 وأن الممكنة؛ المشروعات جميع تصميمات دراسة مع الحاالت،
 والحصول مجدية بطريقة معھم التشاور على تحرص
 إلى االضطرار حالة في ِعلم، وعن ضغط دون موافقتھم، على
  .تسكينھم إعادة

 سبل لتحسين المھجرون يبذلھا التي الجھود بمساعدة تتكفل 
 توفر بأن تعويضھم على قلاأل على تعمل أو معيشتھم، ومستوى

 التحتية البنية ومرافق واإلسكان، األرض، من يناسبھم  ما لھم
 .التعويض أشكال من ذلك وغير

 تكن لم ما أراضيھم من األصليين السكان تھجير عدم تضمن 
 األصليين السكان حق من ويكون. استثنائية إجراءات ھناك
 زوال بمجرد قةالساب أراضيھم إلى العودة توطينھم أعيد الذين
ً  ذلك يكون حيثما تھجيرھم، أسباب  .ممكنا

 من النزوح إلى يُضطرون الذين والنازحين لالجئين تضمن )ج(
 ُحرموا ممتلكات أي إعادة في الحق العنيفة النزاعات بسبب أرضھم
 استحالة حالة في التعويض في الحق أو وتعسفي، قسري بشكل منھا
  .الممتلكات تلك إعادة

 أو الطبيعية الكوارث بسبب يُھجرون الذين ألشخاصل تضمن  3-5
. وراءھم تركھا إلى اضطروا ممتلكات أي إعادة في الحق المناخ  تغير
 لھم المساعدة تقديم ينبغي ،الممتلكات تلك إعادة استحالة حالة فيو

 المقيمين السكان بحق اإلخالل دون أخرى أماكن في توطينھم إلعادة
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 الطبيعية والموارد األرض في توطينال إعادة مناطق في بالفعل
  .األخرى

 األخرى الطبيعية والموارد األرض في األفراد حقوق حماية تضمن  3-6
 مثل( الجديدة لالستثمارات الحكومات فيھا تروج التي الحاالت في

 األسعار الرتفاع استجابة األغذية إنتاج وزيادة الحيوي، الوقود
  ).الحاالت من ذلك وغير العالمية،

 تعزز التي األخرى السياسات وآليات القانونية اآلليات تُنشئ  3-7
 والموارد األرض على الفقراء حصول لتحسين الالزمة اإلصالحات

  .ىراألخ الطبيعية

 وحدود الِملِكية حقوق سجالت لتحديث المناسبة النظم تقوي أو تُنشئ  3-8
  .الكافية بالدرجة الحيازة أمن لضمان األرض قطع

 بحقوق التسجيل نظم اعتراف يضمن ما جراءاتاإل من تتخذ 
 المملوكة بالموارد واألصلية التقليدية المحلية المجتمعات

 .المشاع على
 االستخدام إدارة -4

 باألرض المنظم
 الطبيعية والموارد
  .األخرى

 وتنفيذ وضع أي(
 تنظم التي اللوائح
 .)األرض استخدام

 ً  الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي يةاألساس للمبادئ وفقا
  :أن الدول على ينبغي

 الطبيعية والموارد األرض استخدام تخطيط عملية تكون أن تضمن  4-1
 المعنية الجھات جميع مشاركة خالل من وذلك تشاركية، األخرى
  .القرارات اتخاذ في أنالش صاحبة
 بالنسبة أولوياتھم تحديد في األصليين انالسك حقوق تضمن 

 .أراضيھم على تؤثر التي التنمية لعمليات
 ويحفظ ،مستدام بيئياً  لألراضي المنظم االستخدام يكون أن تضمن  4-2

  .ويحميھا الطبيعية الموارد

 .يةوالثقاف االجتماعية القيم مراعاة تضمن  4-3
 عمليات إدارة -5

 وفرض التقييم
  .الضرائب

 قيمة تحديد أي(
 وجمع الممتلكات؛
 خالل من اإليرادات
  .)العقارية الضريبة

 

 ً  الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقا
  :أن الدول على ينبغي

 بالمعايير مقارنة ،الِملكية حقوق تقييم وقدرات نظم تعزز أو تُنشئ  5-1
 السوقية، المعامالت بيانات في الشفافية ومراعاة الدولية، والمنھجيات

ً  ذلك يكون حيثما للتقييم كأساس   .مناسبا

 العقارية، الضريبة تحديد بغرض الممتلكات تقييم يكون أن تضمن  5-2
 قانوناً  عليھا المنصوص العامة األغراض من ذلك وغير والتعويضات

  .والعدالة الشفافية بادئلم انعكاساً 

 في والخاص العام القطاعين تحكم التي التنظيمية األطر تعزز أو تُنشئ  5-3
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 المتصلة التقييم عمليات في المناسبة المعايير باتباع يتعلق  ما
 بالديون يتصل ما ذلك في بما الممتلكات، على تجري التي بالمعامالت
  .ةالمحاسبي ولألغراض برھن المضمونة العقارية

ً  تُنشئ  5-4  والموارد األراضي في االستثمار على تشجع ضريبية نظما
 .المستدامة إدارتھا وعلى األخرى، الطبيعية

 األراضي إدارة -6
 والموارد العامة

  .األخرى الطبيعية

 

 ً  الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقا
  :أن الدول على ينبغي

 الطبيعية الموارد من وغيرھا لألراضي )مدامة( حدثةم سجالت تُنشئ  6-1
 والطرق مواقعھا، السجالت ھذه تتضمن بحيث عامة، ِملِكية المملوكة
  .إدارتھا عن المسؤولة واألجھزة وقيمتھا، بھا، لالنتفاع الممكنة

 التي األخرى الطبيعية والموارد األراضي لتحديد شفافة معايير تضع  6-2
 ھذه ِملكية لنقل وعادلة شفافة تدابير تضع كما خصخصتھا، كنيم

  .الموارد

 التي األخرى الطبيعية والموارد األراضي لتحديد شفافة معايير تضع  6-3
 بھا ينتفع أن يمكن ولكن العامة، للِملِكية خاضعة تبقى أن ينبغي

 تضع كما الترتيبات، من ذلك غير أو اإليجار عقود خالل من اآلخرون
  .األراضي ھذهل للوصول وعادلة شفافة ابيرتد

 أو توزيعھا تم التي األخرى الطبيعية والموارد األراضي تسترد  6-4
 .قانونية غير بطرق تخصيصھا

  والعمليات األطر :3  الجزء

 السياسات أطر -7
 واألطر العامة

 القانونية

 الدولية، والتزاماتھا يةالقانون نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقاً 
  :أن الدول على ينبغي

 بصياغة  ،الشأن صاحبة الجھات جانب من واسعة بمشاركة ،تقوم  7-1
 التشريعية األدوات لتطوير إطاراً  توفر ومتوافقة واضحة سياسات
  .السياسات تلك لتنفيذ الالزمة األخرى

 وتنفيذ سنل كأساس االستراتيجية واإلجراءات المبادئ تستخدم  7-2
  .والمحلية الوطنية التشريعات

 مع متوافقة تكون عندما العرفية القوانين الواجب بالشكل تراعي  7-3
 اإلنسان وحقوق الوطنية القانونية النظم تحددھا التي األساسية الحقوق

  .دولياً  عليھا المتعارف

ً  الصلة ذات القانونية الصكوك بتقييم تقوم  7-4  اإلدارية راءاتواإلج دوريا
 كفايتھا ومدى المسؤولة للحوكمة مالءمتھا مدى لتحديد بھا المتصلة

  .الحيازة وإدارة الحيازة مجال في الفساد لمنع



  نحو مبادئ توجيھية طوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي
 

  23  
  

 

 
 اإلجراءات -8

 والخدمات
 الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقاً 
  :أن الدول على ينبغي

  .والخدمات اإلجراءات وتسھيل لدعم اإلدارية لتدابيرا جميع تتخذ  8-1

 الوقت في متوافرة والخدمات اإلجراءات جوانب جميع أن من تتأكد  8-2
 اعتبارات تراعي وأنھا معقولة، بتكلفة تلبيتھا السھل ومن المناسب،

  .االجتماعي والنوع العمر

 المستويات دنىأل مفوضه والخدمات اإلجراءات مسؤولية أن من تتأكد  8-3
  .المواطنين الحتياجات تستجيب لكي الحكومة، في المالئمة

  .والخدمات اإلجراءات فعالية تضمن التي التوجيھية المبادئ تضع  8-4

 يكون التي األماكن في موجودة والمكاتب المراكز جميع أن من تتأكد  8-5
 لضمان متنقلة وحدات إنشاء في وتنظر إليھا، الوصول السھل من
  .إليھا الوصول لةسھو

 واستخدامھا، فھمھا السھل ومن بسيطة النماذج جميع أن من تتأكد  8-6
  .المناسبة باللغات متوافرة وأنھا

 فيھم بمن خاصة، لمساعدة المحتاجين األشخاص جميع أن من تتأكد  8-7
 من يمكنھم بما المناسبة المساعدة على يحصلون والمعاقون، األميون
  .العملية من االستفادة

 من إليھا، حاجة في ھم لمنالمناسبة  القانونية المساعدة تقديم من تتأكد  8-8
 أو المدني المجتمع أو الحكومة، تقدمھا التي الخدمات استخدام خالل
  .الخاص القطاع

 
 وتسوية إدارة -9

  المنازعات
 األحكام إصدار( 

 تبدد التي القضائية
 في وتفصل الشكوك

 الخاصة المنازعات
 لِكيةالمِ  بحقوق
 المساحية؛ والحدود

 المتعلقة والمنازعات
 األراضي؛ بإستخدام

 المتعلقة والمنازعات
 األراضي بتقييم

 الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقاً 
  :أن الدول على ينبغي

  .منحازة وغير مستقلة األخرى التقاضي وأجھزة المحاكم أن من تتأكد  9-1

 الفعالة المناسبة المعالجات توفر التقاضي أجھزة أن من تتأكد  9-2
ً  والحازمة،   .الضعيفة المجموعات ألفراد وخصوصا

  .المناسبة القانونية المساعدة تقديم من تتأكد  9-3

 لتسوية رسمية غير أو بديلة وآليات إجراءات توافر من تتأكد  9-4
  .المنازعات

  .للتظلم آليات توفر  9-5
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 الضريبة وفرض
 .)عليھا

 مع متوافقة تكون عندما العرفية للنظم الواجبة المراعاة توافر من تتأكد  9-6
 اإلنسان وحقوق الوطنية القانونية النظم تحددھا التي األساسية الحقوق

  .دولياً  عليھا المتعارف

 

  الشأن صاحبة الجھات: 4  الجزء

ً  العام القطاع -10  الدولية، والتزاماتھا القانونية نظمھا عليھا تقوم التي األساسية للمبادئ وفقا
  :أن الدول على ينبغي

 والبشرية المالية، بالموارد تتمتع المختصة األجھزة أن من تتأكد  1- 10
 الوقت وفي عادلة بطريق بعملھا للقيام الالزمة الموارد من وغيرھا
  .المناسب

 باإلشراف القيام من يمكنھا المختصة األجھزة ھيكل أن من تتأكد  2- 10
 من مواردھا إدارة في االستقالل من كافية بدرجة تتمتع وأنھا الكافي،
 الموظفين اجتذاب على قادرة وأنھا فعال، بشكل الخدمات تقديم أجل

  .المناسبين

 والترقية بالموظفين، واالحتفاظ التوظيف، نظم سالمة من تتأكد  3- 10
  .المختصة األجھزة تطبقھا التي والتقاعد

 مثل الموضوعية والمعايير والشفافية الكفاءة، مبادئ تطبق 
 .والجدارة والمساواة االستحقاق،

 المنصفة األجور وجداول المناسبة المكافآت تطبيق تشجع. 
 معايير تلبية من الموظفين لتمكين والتدريب التعليم برامج تشجع 

 .لعموميةا للوظائف والمناسب واألمين، السليم، األداء
 في العاملين العموميين للموظفين بالنسبة السلوك معايير تطبق  4- 10

 والمناسب واألمين، السليم، باألداء يتعلق ما في المختصة األجھزة
 وقبول المشروع؛ غير اإلثراء تجريم ذلك في بما العمومية، للوظائف
 أشكال من ذلك وغير الممتلكات توزيع وسوء واالختالس، الرشاوى؛

  .الِملِكية حويلت

 في المختصة األجھزة بھا تتقيد أن ينبغي التي اإلجراءات تحدد  5- 10
 والمعايير والمنافسة الشفافية، مراعاة مع العمومية التوريدات

  .الفساد منع في الفعالة الموضوعية

 األجھزة إدارة في الشفافية لتحسين الالزمة اإلجراءات تتخذ  6- 10
 تبني: ذلك في بما القرارات واتخاذ ابوظائفھ والقيام المختصة،
 عن المعلومات على بالحصول الجمھور لعامة تسمح التي اإلجراءات
 السرية لحماية الواجبة المراعاة مع األجھزة، بھا تقوم التي الوظائف
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 ونشر المعلومات المتعلقة بالموقف المالي الشخصية والبيانات
  .اإلدارة في الفساد ومخاطر

 والموارد األراضي في االستثمار لتشجيع المواتية روفالظ تُھيئ  7- 10
  .مستدام بشكل األخرى الطبيعية

 تقديم فرص ذلك في بما الخاص، للقطاع المواتية البيئة تھيئ  8- 10
  .الفساد حالة في وفرض العقوبات الخدمات،

 
  :أن الخاص القطاع على ينبغي الخاص القطاع -11

 بالشكل لوظائفه الخاص القطاع ألداء بالنسبة السلوك رمعايي يتبنى  1- 11
  .والمناسب واألمين السليم،

 
  :أن المدني المجتمع على ينبغي المدني المجتمع -12

  .الطوعية التوجيھية المبادئ تنفيذ في يشارك  1- 12

  .القرارات اتخاذ عمليات في الجمھور مشاركة يشجع  2- 12

 الخاصة المعلومات ونشر ،وتلقي طلب، حرية ويحمي يشجع  3- 12
  .والفساد المسؤولة بالحوكمة

 
  :أن المدني والمجتمع الخاص والقطاع الدول، على ينبغي الشراكات -13

 الحوكمة تقوية أجل من التعاون لتحسين الالزمة التدابير تتبنى  1- 13
  .الفساد علي والقضاء

 

  المواتية البيئة: 5  الجزء

  :أن الدولية المنظماتولدول ا على ينبغي القدرات بناء -14
 التوجيھية المبادئ بتنفيذ يتعلق ما في النامية البلدان قدرات تراعي  1- 14

  .الطوعية

 وغيرھا الدولة في المختصة المؤسسات في القدرات بناء على تعمل  2- 14
 المجتمع ومنظمات الخاص القطاع في الشأن صاحبة الجھات من

  .بھا والوفاء ومسؤولياتھا بأدوارھا اماإللم تستطيع لكي المدني

ً  االحتياجات، لتلبية الالزمة التدابير تبني على تعمل  3- 14  في وخصوصا
  .والتقنية المالية المساعدة مجاالت
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 البحوث، -15

 وزيادة والتعليم،
 العام الوعي

  :أن المدني والمجتمع الخاص والقطاع الدول، على ينبغي

 جديدة معارف) خلق( استنباط أجل من العلمية وثالبح في تشارك  1- 15
 والمبادئ والقوانين، السياسات، على التحسينات إدخال لدعم

  .الحيازة تنظم التي والممارسات التوجيھية

 المجاالتفي  وتستخدمھا والمحلية التقليدية المعارف بجمع تقوم  2- 15
  .الحيازة حوكمة من المناسبة

 حصول وتيسر والبحوث والتقنية العلمية، المواد جمةتر على تعمل  3- 15
  .عليھا المحلية والمجتمعات الخاص، والقطاع العموميين، الموظفين

  .الجامعي المستوى في العالي التعليم دعم على تعمل  4- 15

  .المعلومات على الحصول يستطيع الجمھور أن من تتأكد  5- 15

 المسؤولة، الحوكمة تحقيق في متساھ التي العام اإلعالم بأنشطة تقوم  6- 15
  .الفساد مواجھة في التساھل عدم ذلك في بما

 تحسين في الدولي التعاون لتعزيز الالزمة اآلليات تطوير على تعمل  7- 15
  .الحيازة حوكمة

  .الطوعية التوجيھية المبادئ بأھمية العام الوعي زيادة على تعمل  8- 15

 
 االستعراض   - 16

 والرصد
  :أن المدني والمجتمع الخاص والقطاع الدول، لىع ينبغي

 .الطوعية التوجيھية المبادئ تنفيذ وتقييم لرصد الالزمة اآلليات تُنشئ  1- 16

 على إدخالھا يتم التي التحسينات وتقييم لرصد الالزمة اآلليات تُنشئ  2- 16
  .الحيازة حوكمة

 

: اإلجراءات من مزيد التخاذ ساساأل إرساء إلى التوجيھية المبادئ وتبني إعداد يؤدي وسوف
 يخص ما في المنظمة تجربة وتشير. تنفيذھا لدى الطوعية التوجيھية المبادئ قيمة تتأكد وسوف

  :يلي ما إعداد خالل من التنفيذ في المساعدة توفير إمكانية إلى القائمة الطوعية التوجيھية المبادئ

 واألھداف الفاعلة، والجھات واإلجراءات، ،االحتياجات تقييم ذلك في بما للتنفيذ، استراتيجية 
 .الشأن صاحبة الجھات تحددھا التي والمؤشرات

 األمر  لزم  إذا معينة، جوانب بشأن التقنية التفاصيل من المزيد تتضمن تكميلية، توجيھية مبادئ. 
 منھا  االستفادة وكيفية الطوعية، التوجيھية بالمبادئ الجمھور وإعالم ،والنصح للتدريب مواد. 
 الطوعية التوجيھية المبادئ تنفيذ في البلدان يساعد مما وغيرھا ،وطنية عمل خطط. 
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  الطوعية؟ التوجيھية المبادئ إعداد سيتم كيف  3- 4

  ؟الطوعية التوجيھية المبادئ إعداد في شاركيس من 3-1- 4

 بالحيازة الخاصة الطوعية التوجيھية المبادئ بإعداد تعلقةمال باألعمال تقوم أن إلى النيه تتجه
 والوكاالت المنفردة بصفتھا البلدان وبعض المدني، المجتمع ومنظمات المتحدة، األمم وكاالت
. المبادرة لھذه الدعم وتقديم العامة األمانة أعمال  والزراعة األغذية منظمة تتولى وسوف. المانحة
 الزراعية، للتنمية الدولي الصندوق للمشاركة استعدادھا أبدت التي ةالدولي المنظمات بين ومن

 في رغبتھا عن أعربت التي المدني المجتمع منظمات بين ومن. الدولي والبنك الموئل، وبرنامج
 المدني المجتمع ومنظمات الحكومية  غير المنظمات بين المشتركة الدولية التخطيط لجنة المشاركة
 األلمانية والوكالة فنلندا من كل أبدت وقد. للمّساحين الدولي واالتحاد الغذاء، لىع بالسيادة والمعنية
  .المبادرة لدعم استعدادھما) GTZ( الفني للتعاون

  العملية؟  إلى وضمھم إضافيين شركاء تحديد يمكن كيف ولكن. للمشاركة مدعوة األخرى والجھات

  الطوعية؟ ھيةالتوجي المبادئ إعداد عملية ھي ما 3-2- 4

 المستويين على والمناقشة البحث على الطوعية التوجھية المبادئ إعداد عملية قيام إلى النية تتجه
  :للمناقشة معروضة الطوعية التوجھية المبادئ بإعداد الخاصة التالية والعملية. والعالمي اإلقليمي

 :الطوعية التوجيھية البمادئ عن البحث  ) أ(
 الموضوع عن عامة بحثية اقليمية أوراق إعداد. 

 بالمبادئ الخاصة المتطلبات عن الشأن صاحبة الجھات من العديد فيھا يشارك مناقشة  )ب(
 :الطوعية التوجيھية

 الخبراء لفريق اجتماعات تنظيم. 
 إقليمية عمل ورش تنظيم. 
 المدني المجتمع لمنظمات عمل ورش تنظيم. 
 اإللكترونية بالطريقة مناقشات إجراء. 

 عنھا تسفر التي المدخالت إلى استناداً  الطوعية، التوجيھية للمبادئ أولية مسودة إعداد  )ج(
  .اإللكترونية والمناقشات العمل وورش االجتماعات،

  .الطوعية التوجيھية للمبادئ األولية المسودة مراجعة  ) د(
 نترنتاإل شبكة طريق عن يةنإلكترو مشاورات إجراء. 
 إقليمية مؤتمرات بتنظيم والزراعة األغذية منظمة قيام. 
 المدني المجتمع منظمات مع مشاورات إجراء. 

  .الطوعية التوجيھية للمبادئ منقحة مسودة إعداد  ) ھ(

 المسودة بمراجعة األجھزة من وغيرھا والزراعة األغذية بمنظمة الرئاسية األجھزة قيام  ) و(
  .المنقحة

  .واعتمادھا النھائي شكلھا في الطوعية التوجيھية المبادئ وضع  ) ز(
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  الطوعية؟ التوجيھية المبادئ إلعداد الزمني الجدول  ھو ما 3-3- 4

  :الطوعية التوجيھية المبادئ إلعداد المقترح الزمني الجدول يلي ما في

  .2009 سنة أوائل في التحضيرية األبحاث من االنتھاء  ) أ(

 وأوائل 2009 سنة في المدني المجتمع بمنظمات والخاصة اإلقليمية العملورش  تنظيم  )ب(
 .2010 سنة

  .2010 في الطوعية التوجيھية المبادئ مسودة وضع من االنتھاء  ) ج(

  .2010 سنة خالل األولية المسودة مراجعة  )  د(

  .2010 نھاية في المنقحة المسودة إعداد  ) ھ(

  .2011  سنة أوالئل قي المنقحة للمسودة والزراعة األغذية بمنظمة الرئاسية ألجھزةا جعةمرا  ) و(
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  ختامية تعليقات   -5

 االستثمار تشجيع عدم إلى األخرى الطبيعية والموارد األراضي حيازة حوكمة َضعف يؤدي

 ذلك من واألدھى .داماً مست استخداماً  واستخدامھا البيئة وحماية النطاق واسع اقتصادي نمو وتحقيق

 لو والفقر الجوع حياة يعيشوا بأن الناس على يحكم أن يمكن األراضي حيازة حوكمة َضعف أن
 الناس يفقد أن ويمكن. الفاسدة الممارسات بسبب معيشتھم وسبل وبيوتھم مزارعھم، فقدوا أنھم

 وھكذا،. عليھا السيطرة يمكن ال عنيفة صراعات إلى الحيازة حوكمة َضعف يؤدي عندما حياتھم

  .باھظ ثمن على الحوكمة ضعف ينطوي

 تغيير إلى ذاتھا حد في تؤدي لن المسؤولة بالحوكمة الخاصة الطوعية التوجيھية المبادئ أن بيد
 تستطيع لكي التوجيھية المبادئ في تحددت التي الجيدة الممارسات تنفيذ يتعين فسوف. األوضاع
 طوعية توجيھية مبادئ إعداد فإن ذلك، ومع. منھا االستفادة البلدانو المحلية والمجتمعات األسر،
 المدني، والمجتمع الحكومة، في الشأن صاحبة الجھات من واسعة تشكيلة وتنفذھا تؤيدھا أن يمكن

 الطبيعية والموارد األرض حوكمة تحسين سبيل في مھمة خطوة يمثل أن يمكن الخاص والقطاع
  .األخرى

 التوجيھية المبادئ إعداد في المجتمع قطاعات جميع من الناس جانب من النشطة اركةالمش وتعد
. وتنفيذھا واسع نطاق على التوجيھية المبادئ ھذه دعم الممكن من يكون لكي أساسية الطوعية
  .العملية في المشاركة إلى مدعوة المعنية األطراف وجميع


