
  FO:NEFRC/2014/13 

December 2013 

  

ويرجى من السادة  .املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحةة علةى    .منها   افية املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إض

  www.fao.org: اإلنرتنت على العنوان التالي

A 

 هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى

 الدورة احلادية والعشرون

 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث

 6302كانون الثاني /يناير 03 -62عمان، األردن، 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي 

 ومصايد األمساك والغابات

 

 

 مقدمة- 0

 

كةريري مةن    وتعتمةد بةبل معي ةة   . أهمية حامسة من أجل القضاء على اجلوع والفقةر ب حوكمتهازة ويااحلتتسم - 1

، مبةا يف للة    والةتككم فيهةا  على األراضي واملوارد الطبيعية األخرى  صولاحل على، يف املناطق الريفية خاصةاء، والفقر

متريةل  و ؛ت االجتماعيةة والريقافيةة والدينيةة   ماربةا امل اقةوم عليهة  وت؛ لغذاء واملأوىلالطبيعية هي مصدر املوارد و. الغابات

 .عامال حموريا يف النمو االقتصادي

 

األراضي اليت  ، مع حتديد ما هي مواردهاأو حتديد من ميكنه ابتخدام -املواردالقرارات ب أن حيازة وتتسم - 2

. يف العديد من السياقات سكانلسبل معي ة ال بالنسبة أهمية بأقصى - هوشروطهذا االبتخدام  فرتةو، ميكن ابتخدامها

. ةكمة ونوعيةة احل ب ةاكل احليةازة   مل التصةدي تتأثر حمةاوالت  و، ةكموبسبب ضعف احل احليازةم اكل كريري من وتن أ 

 .النمو االقتصاديام املستدام للبيئة واالبتريمار وواالبتخد عيؤثر بلبا على االبتقرار االجتمات ةالضعيف ةكموحلفا

 

؛ هةا من سةكب الأو  مةوارد الغابةات   حقةو  ابةتخدام  والغابةات   علةى مةوارد   صولاحلابات يازة الغح تناولوت- 3

منع مةن  ُيمن ملوارد ومن ميكنه ابتخدام ا واختال قرارات ب أن؛ هاليأو حتو املوارد أمناط ابتخدام ب أناختال قرارات و

إىل تغةيريات يف توزيةع احلقةو  بةني     ت أي تغيري يف حيازة الغابةا ويؤدي  .نقل أو بيع أو ابتئجار املواردو ؛هاابتخدام

 1(2113 ،منظمة األغذية والزراعة. )خمتلف أصكاب املصلكة

 

 :وهي ، ولكن هناك قضايا م رتكةلبلدا حسبكبريا  تباينا الغاباتو حبيازة األراضيع فيما يتعلق اوضاأل تباينوقد ت

                                                      
قيةد  . 2رقةم  . حوكمةة احليةازة  عةن   فة  دليةل  . حتسني حوكمةة حيةازة الغابةات   : 2113منظمة األغذية والزراعة،     1

 .اإلعداد
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 ؤجج يةةةميكةةةن أن الطبيعيةةةة،  املوارد األراضي و يفاحلقو  عدم تأمني عدم وضوح األدوار واملسؤوليات و أن

 .الصراع

  علةى الغابةات   اتاملعتمةد ، مبةن فةيهم النسةاء    لفقراء واملهم نيا قو يف ما يتعلق حب بتبعاداالو اإلجكافأن 

 .، هما أمران شائعاناملعتمدة عليها جملتمعاتوا

  السيابات  وضععند كريرية ال حتظى يف الغالب باالعرتاف يف حاالت  األصليةوالعرفية  واملؤبسات احلقو أن

 .والقوانني وتنفيذها

  وإدارة موارد الغابةات  على مماربة حقوقهم حمدودة قدرةات ليس لديهم يف الغالب بوى أصكاب احليازأن ،

 .باالعتماد عليهاببل عيش مزدهرة  نميةوت ،على حنو مستدام

  فية إىل حد كبريوإنفال اللوائح غري كا اتمؤبسات الدولة لدعم أصكاب احليازقدرات أن. 

  عمليةات صةنع القةرار     ي كل مسة من مسةات صكاب املصلكة الرئيسيني عادة ما ال فافية وإشراك أنقص أن

 .احليازة ب أن

 

العةيش واألمةن الغةذائي     كسةب  تعزيز حوكمة حيازة الغابات ب كل كةبري يف حتسةني بةبل    أن يساهم ميكنو- 4

 أكريةر أمنةا وإنصةافا علةى مةوارد الغابةات       علةى حنةو   صةول لكبةبل ل ري توفويعترب . بعدة طر والتخفيف من حدة الفقر 

دعةم بةبل معي ةتهم واحلصةول علةى      من متكني الفقراء الذين يعي ون يف الغابات وحوهلا يف  أمرا أبابيا التككم فيهاو

دارة الغابات إلالعرفية /دعم الرتتيبات التقليديةميكن لباإلضافة إىل لل ، و. الفوائد االقتصادية الكاملة من موارد الغابات

 احملليةة  تمعةات اجملوخاصةة أصةكاب احليةازات الصةغرية و     ،الغابةات  كافة مستخدمي أن يعرفضمان  يفأن يساعد 

 إشةراك ومةن شةأن   . على املنافع اليت توفرها الغاباتالقدرة على احلصول ب أن يتمتعواو، حقوقهم ومسؤولياتهم األصليةو

 أن يةؤدي إىل حتسةني  ، احلفاظ عليهةا بوبالتالي األكرير اهتماما  غاباتدا على موارد الالذين هم أكرير اعتما ،بكان الريف

 .2(2012، منظمة األغذية والزراعة) هاد من تدهورحيالغابات و صون

 

يف جمةال البيئةة    واملؤبساتة التنظيمي واإلطر حتسني بيئة السيابات بيستلزم حيازة الغابات ةكموتعزيز حو- 5

 .صكاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية إلدارة موارد الغابات بنجاحمواتية أل ظروف تهيئةل ولل 

 
 

 الطوعية اخلطوط التوجيهية: يازةاحلالرتكيز على حوكمة - 6

 األراضي حليازةبشأن احلوكمة املسؤولة  

 

اك والغابات يف بةيا   التوجيهية الطوعية ب أن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمستقدم اخلطوط - 6

إدارتهةا  هذه املةوارد و حيازة ب أن  متفاوض عليه دولياشامل عاملي أول ص  ( اخلطوط التوجيهية)األمن الغذائي الوط  

                                                      
، جملة حيةازة األراضةي  . حتسني حوكمة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات: 2112منظمة األغذية والزراعة،     2

1-2112. 
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(guidelines/en/-http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary) .هةذه اخلطةوط  جلنة األمن الغذائي العاملي  قرتقد ُأو 

 .2112 آيار/التوجيهية يف مايو

 

حيةوي  هةو أمةر   لكيةازة  ل وقيِّمةة  إجيابيةة إصةالحات   إجةراء  ىل اعتقاد رابخ بأنإالتوجيهية  اخلطوطوتستند - 7

 بعيةد  عتمةد إىل حةد  تازة مل اكل احلية  التصديفعالية يف البأن  ،على وجه اخلصوص ،اخلطوط التوجيهية قروت . ممكنو

 .وكمةعلى نوعية احل

 

املبةاد    وحتةدد  ،مرجعك ُتستخدمية، اليت التوجيه اخلطوطهو اهلدف من  حوكمة حيازة األراضيحتسني و- 8

وضةع  عنةد   تسةتخدمه الةدول  أن ميكةن   اإطةار التوجيهيةة   طةوط اخلوتةوفر  . املسةؤولة املعايري املقبولة دوليا للمماربةات  و

لككومةات واجملتمةع املةدني والقطةاع اخلةاص      ل وتتةيح . تهاأن ةط و هةا  وبراجم هاوت ةريعات  هايابةات وب ابرتاتيجياتها

 .مماربات مقبولة ت كل ،نواآلخر اليت يقرتحها، واليت يقرتحونها اإلجراءاتما إلا كانت البت يف واملواطنني 

 

االلتزامةات   حتل حمةل القةوانني و  ال وهي. قانونا غري ملزمة هافإن، طوعية هذه اخلطوط التوجيهية ونظرا ألن- 9

 .الدول مبوجب القانون الدولي قد ترتتب علىقانونية ال حتد أو تقوض أي التزامات والقائمة، الوطنية أو الدولية 

 

 :لدول مبوجبهال نبغييعامة، مباد  مخسة  التوجيهية طوطاخلوحتدد - 11

 ؛اهواحرتام ،قوقهموحب احليازة امل روعة أصكاب حقو  ميعجباالعرتاف - 1

 ؛االنتهاكاتالتهديدات و منحقو  احليازة امل روعة  صون- 2

 التمتع حبقو  احليازة امل روعة؛ سهيلتعزيز وت- 3

 حقو  احليازة امل روعة؛ التعديات على ملعاجلةإىل العدالة  لجوءإمكانية التوفري - 4

 .والفساد ،اعات العنيفةنزيازة، والاحل منازعات اتقاء- 5

 

  

 التوجيهية طوطلحيازة من خالل اخللسؤولة امل ةكموعزيز احلت- 0

 

 :التوجيهية طوطاخل بها هناك العديد من الطر  اليت ميكن أن تستخدم- 11

 

ومرتن مرتم    ،احلاليرتة  والقرتوان  أو األنممرتة  أالسياسرتات   وأاالسرترتاتيييات   ييمتق يف مقابلهاميكن  كقائمة حتقق  ... 

 .حتسينها

 

اخلطةوط  املباد  واملماربات احملددة يف ب باملقارنةها إداراتلبلدان تقييم قوانينها ونظمها وكن ل، ميكخطوة أوىل- 12

 .أفضل املماربات منحيازة الغابات يف البلد  حوكمةمدى قرب  أن يبنيوهذا من شأنه . التوجيهية

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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 .جديدة كاالت أو خدماتو وأقوان   وأسياسات  وأ اسرتاتيييات تطويركنموذج ل... 

 

الةيت  الت لات األولويةة  حتديد اجملا ومن املفيد. اخلطوة الريانية هي حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل إصالح- 13

هةذا يف   دثحيعادة ما و. ما يكون أعظمعلى الفوائد احملتملة  فيها تكون واليتاحلاجة إىل إدخال حتسينات  فيها متس

التوجيهيةة، وخاصةة إلا    طوطاخل الواردة يفريري من املباد  واملماربات نظام البلد أقل بكأداء يكون فيها اليت  االتاجمل

 .جزء كبري من السكان أثر على

 

ابةرتاتيجيات   وضعالتوجيهية مبريابة منولج ل اخلطوط تكون حتديد هذه اجملاالت، ميكن أنيتم  مبجرد أنو- 14

كأبةا   ام املبةاد   ديدة ابةتخد اجلقوانني لاوميكن للسيابات و. جديدة وكاالت أو خدمات ن اءإو ،وبيابات وقوانني

 .ربامجال على تصميم تساعد احلكومات وغريهاأن مماربات ، و ميكن للهلا

 

رصةد وتقيةيم    إجةراء  لةزم يو. حتسةن مسةتمر   أن يتكقةق ه ينبغةي  هو أنوالتوجيهية  طوطمبدأ هام يف اخلومثة - 15

 ةكمة وبهةذه الطريقةة، يصةبح تطةوير احل    و. ألوىل والريانيةة ينبغي تكرار اخلطوتني االتغيري،  وما أن يتكقق. إلصالحاتل

، مبةا يف للة  الظةروف    الظةروف  إلا مةا تغةريت  سةرعة وفعاليةة   سةتجيب ب يميكةن أن  ولكيازة عملية مستمرة لاملسؤولة 

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 

 .واضحة ريغ ما القوان  و املمارسات يف بلد تكون عندما هاتيتوجأو  ارشادات إلجياد.. .

 

 غةري  مةا  بلةد يف ماربةات  املقةوانني و تكةون ال عنةدما   إرشةادات  توجيهةات أو  تقةديم التوجيهية  خطوطللميكن - 16

 ةأن احليةازة   صةعبة ب أبةئلة  ، مبةا يف للة  القطةاع اخلةاص،     ن وغريهةم ون واملسؤولوالسيابيواجه يوكريريا ما  .واضكة

 .احلاليني أو املستخدمني يازةوحقو  أصكاب احل

 

يمكن فة ، يف هذا الصةدد  على اإلطال قانون  يف حال عدم وجود أو عن تناول هذا األمر القوانني تتما صموإلا - 17

 .القيام بهاجملتمع الدولي  ب أن ما يتوقع، وعملهه ب أن ما ينبغي يتوجالتوجيهية لتقديم  طوطابتخدام اخل

 

يةازة  احلر يف املبادرات اليت قد تؤثر على ترتيبات التوجيهية عند النظ طوطاخل ه ميكن ابتخداموبالتالي، فإن- 18

 .ضع السياباتيف وجيري االبتعانة به  مدخال، أو باعتبارها القائمة

 

التوجيهيةة يف   اخلطةوط  أن يسةتخدموا  لقضةاة ل ميكةن القضايا املعروضة على احملاكم ،  البت يف عندفوباملريل، - 19

. جوانةب القضةية  ال تغطي كل  أو يف هذا الصدد ني احمللية تلتزم الصمتإلا كانت القوانولل  التوصل إىل ابتنتاجاتهم 
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وتسةتفيد   ،الدولية واإلقليمية اليت تتنةاول حقةو  اإلنسةان وحقةو  احليةازة     ع الصكوك التوجيهية م هذه اخلطوط تسقوت

 .منها

 

لصرترتال  ، أو إلقرترتوان  أو أنممرترتة  وأ سياسرترتات وأاسرترترتاتيييات وضرترت  إىل  ةدعوالرترتدعرترتم احليرترت  أو  و لتوعيرترتةل... 

 .ةالياحل نممةاأل القوان  أو وأالسياسات  وأ االسرتاتيييات

 

وبناء الةدعم مةن    والتوعية ريقيفالدعوة والتهي والتوجيهية  ميكن أن تستخدم فيها اخلطوط طريقة أخرىمثة - 21

 .أجل اإلصالح

 

املسةؤولة   وكمةة توقةع مةن احل  مةا هةو م   لفهةم  التوجيهية اخلطوطأن تستخدم أيضا للمجتمعات األوبع  وميكن- 21

وغريهةا مةن    همحكوماتمن  هوتوقعي أن نبغيا يمبالنا   وعيةتميكن أن تستخدم لو. يف هذا اجملال امسؤولياتهللكيازة و

 .وخاصة املسؤولني واإلداريني الذين يقدمون اخلدمات ابتخدامها،ملوارد الطبيعية وإدارة اباجلهات املعنية 

 

 عنةد التوجيهيةة   طةوط يف اخل الةواردة  شارة إىل املباد  واملماربةات ات ومستخدميها اإلصكاب احليازميكن ألو- 22

 .هاوتعزيز املوارد الطبيعية يفقو  احلمحاية  التمابهم

 

 .ةالرشيد ةكموتطوير احللعمليات  حديدلت... 

 

 الةيت الت ةاركية،  ، وخاصةة العمليةات   ةالرشيد ةكموتطوير احللالتوجيهية إىل عمليات ت ري اخلطوط ، أخريا- 23

 الةنهج إىل  طةوط التوجيهيةة  خلوت ري ا. إصدارهالقرار قبل  اختال عملية يف ،النا  واجملتمعات فيها من تأثر من ي ارك

 .ة احليازةحوكمتكسني لهامها يف االضطالع مبحلكومات ا بعهتينبغي أن ت ذيال

 

 حوكمة حيازة الغابات معاجلةأدوات - 2

 

تنفيةذ  ( 2113 منظمةة األغذيةة والزراعةة،   )ب أن حتسني حوكمة حيازة الغابةات   ملقبلبيدعم الدليل الف  ا- 24

 إىل إهلةام دليل الة ويهةدف  . إىل إجةراءات عمليةة   واألحكةام  العامةة من خالل ترمجة املباد  ولل  ، التوجيهية طوطاخل

 من أجةل حتسةني  عملية الوات داألابتخدام  يةكيفل يقدم وصفاو ،حيازة الغابات حوكمة  الذين يرغبون يف حتسني أولئ

  .حيازة الغابات شكل

 

الرتتيبةات  ب اإلقةرار  ،علةى بةبيل املريةال   ، بسةبل منهةا   سيا  احلالي للكيازة واحلوكمةال فهمأوال، من املهم - 25

حتديةد  أي  –السةيا  السيابةي واملؤبسةي     ديةد حتو ،حيةازة الغابةات   علةى ات املتنافسةة  الطلبة باحلالية والتارخييةة و 
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، وتقييم مدى نزاهةة وشةفافية   نظم حيازة الغاباتبالسيابات اليت تؤثر وتتأثر صلكة الرئيسيني واملؤبسات وب املأصكا

 .وفعالية هذه النظم

 

 كةون تأن عموما  يلزم، اتالسياب على تأثريستخدمي الغابات كي يكون ملفل. الصفوف تنميم، من املهم ثانياو- 26

 تنميةة  هذايستلزم ، لى مستوى اجملتمع احملليعو. وعات أو مؤبسات فعالةيف جمم أن ينظموا أنفسهمكافية و همأعداد

طرحها تستجيب للقضايا اليت يقطاع عام وجود أيضا  ويستلزم. وتعزيز املنظمات اجملتمعية، القدرات واملهارات املناببة

 .لجميعل شاملوعلى حنو عمل بنزاهة يخاص ، وقطاع اجملتمعات

 

تغةيريات يف نظةم   إجةراء  ، من أجل التوصل إىل اتفا  حول املختلفة املهتمة موعاتجملايتعني إشراك ثالريا، و- 27

 مةن  املهتمةة  تل  اجملموعةات  تتمكنوينبغي أن . تطبيقها ويتم على األرجحللجميع عادلة وشاملة تكون  حيازة الغابات

لكيةازة أيضةا   لةق احلوكمةة املسةؤولة ل   وتتع. اآلراء يف التعبري عن احتياجاتها ومصاحلها يف عملية التفةاوض وبنةاء توافةق   

هةذه  تكةون  أن  ضةمان  بينما جيري يف الوقت نفسه، امع من أجل امل اركة مع بعضهم البعض أصكاب املصلكةع يجمتب

 ب ةكل  هتمةة امل موعةات اجملكةل   فيهةا  ، حبيث يتم مساع أصوات املهم ني وت اركوت اركية للجميع شاملةالعمليات 

 .فعال

 

. ةصكيك إجراءاتاالتفاقات واحلوار والوعود إىل ترتجم أن  ضمانباحلوكمة املسؤولة للكيازة تتعلق أخريا، و- 28

بعضةها   مسةاءلة من ت موعاجملافية واملساءلة، وإن اء نظم متكن االتقييم وال فو لرصداتطويرنظم ، على وجه اخلصوصو

 إخضةاع تفاقيات الدوليةة لتعزيةز ال ةفافية و   ليات واالاآلميكن ابتخدام كيف  فهموااللتزامات اليت قطعتها؛  عن البعض

 .للمساءلة أصكاب املصلكة

 

التوجيهيةة يف خمتلةف األحةداث     اخلطةوط  منظمة األغذية والزراعة مبةاد  تعمم ،  الفدليل الباإلضافة إىل و- 29

ب ةأن   ة القدراتتنمي نعمل عحلقة ظم املكتب اإلقليمي ألفريقيا ، ن2112 كانون األول/يف ديسمربو. واألن طة احلرجية

اإلدارة نهةج   -ات احملليةة تمعة اجمل بني هاتعميق فهمو ديدةاجلتوجيهية ال باخلطوط للتوعية لغاباتاإلدارة اجملتمعية ل

، منظمةة األغذيةة والزراعةة   نفةذت  ، 2113 كانون الريةاني /يف ينايرو. وكمتهاحل لتوجيهيةا طوطلغابات واخلتمعية لاجمل

اجملتمعات احملليةة يف جمةال   لتدريب  آلبيا واحمليط اهلاد  اإلقليمي ركزامل)الغابات مركز خدمة الب ر ومع  بالتعاون

ورقة منظمةة   وباالبتناد إىل ،التوجيهيةطوط ح حيازة الغابات يف إطار اخلصالإعمليات  لدعممنولجا تدريبيا ، (الغابات

علةى  النمةولج   ويركةز . اتواملباد  والعملية  القضايا: إصالح حيازة الغابات - ب أن الغابات 165رقم  األغذية والزراعة

 .احلوكمة واإلصالحب ةتعلقامل باد املالتوجيهية و طوطإصالح حيازة الغابات مت يا مع اخلب للنهوض اختصاصات حمددة

 

 التنفيذ لصوب تحركال-  5
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ال أفريقيا من خالل ومش األدنىال ر   إقليمبدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية يف  منظمة األغذية والزراعة ملتزمة- 31

 وجةرى . وقد ُأجريةت بةبع درابةات قطريةة عةن حالةة احليةازة       . 2112مبادرتها حليازة األراضي اليت ُأطلقت يف عام 

ظمت نةةُ التوجيهيةة   طةوط ابةتخدام اخل بلتوعية لعمل  حلقاتيف  اشخص 135شارك و ،من الفنيني 112تدريب حوالي 

وكةاالت األمةم    منهةا  ،املؤبسةات احلكوميةة وغةري احلكوميةة     من مؤبسات نوامل ارك ضمو. أبو ظيبواملغرب و مانيف َع

 كةريرية  بلدان أبدتو. باملوضوعامللمني حلقات عمل للتوعية لزيادة عدد األشخاص تنظيم متعددة لبلدان  ططختو. املتكدة

يف  األمسةاك والغابةات  احلوكمة املسؤولة حليةازة األراضةي ومصةايد     اخلطوط التوجيهية الطوعية ب أن ابتعدادها لتعميم

 .بياباتها

 

 فيها للنمر مطروحة نقاط - 2

 

 كمسةةةار  ة،التوجيهيةةة  اخلطوطيف تنفيذ أحكام   كل فعالة يف دعوة البلدان إىل امل اركة بيئقد ترغب اهل

 ؛لسكان احمللينيل عمومااالحتياجات املعي ية و تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وحتقيق األمن الغذائيل

 جهود البلدان الرامية إىل تعزيز نظم حيةازة   أن تدعممنظمة األغذية والزراعة  إىل أن تطلبيف ة يئاهل غبرقد ت

 :ملا يلي  فالدعم ال قديممن خالل ت ، على ببيل املريال التوجيهيةللخطوط  األوبعطار اإل ضمنالغابات 

o اإلصالحات السياباتية والقانونية، 

o للغابات اجملتمعية دارةاإل، 

o يازة الغابات، حب املتعلقة صالحاتاإل 

o بينهمفيما  حوارإجراء و ،املتعددين أصكاب املصلكة منابر. 
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