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 متهيد

 

ة تشكيل مرجع وتوفري اإلرشادات الالزمة لتحسني حوكم هو التوجيهية الطوعية طو اخل هذه إن الغرض من

ودعم  ،املتمثل يف حتقيق األمن الغذائي للجميع العام حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات، مع اهلدف

 .اإلدراك التدرجيي للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

اجلوع والفقر، الرامية إىل القضاء على وُوضعت هذه اخلطو  التوجيهية حبيث تساهم يف اجلهود العاملية والوطنية 

وإقرارًا باملكانة املركزية اليت حتتلها األرض يف جمال التنمية عرب تعزيز  ،استنادًا إىل مبادئ التنمية املستدامة

 .، ومصايد األمساك، والغاباتواحلصول العادل على األراضي ،محاية حقوق احليازة

 

 ،على طريقة وصول األشخاص إىل حّد بعيد واالستخدام املستدام للبيئة ،اجلوع والفقر على القضاءيتوقف و

وتستند ُسبل معيشة الكثريين، وخاصة . وغريهم إىل األراضي ومصايد األمساك والغابات احمللية، واجملتمعات

فهي مصدر للغذاء واملأوى؛ وهي . فقراء الريف، إىل الوصول املضمون والعادل إىل هذه املوارد والسيطرة عليها

 .حموريًا يف النمو االقتصادي اماًلمتثل ع كما والثقافية والدينية؛ ،يه املمارسات االجتماعيةاألساس الذي تقوم عل

 

ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحلصول على  والغابات ،ومصايد األمساك ، وجتدر اإلشارة إىل أن حوكمة حيازة األراضي

اإلقرار بوجود مناذج ونظم خمتلفة حلوكمة هذه ومع . املوارد الطبيعية األخرى كاملياه واملوارد املعدنية وإدارتها

املوارد الطبيعية وفقًا للسياقات الوطنية، فقد ترغب الدول بأن تأخذ بعني االعتبار حوكمة هذه املوارد املرتابطة 

 .التوجيهية ، حسبما يكون مناسبًا للخطو لدى تطبيقها 

 

 ،إىل األراضي احمللية شخاص واجملتمعاتطريقة وصول األ ،من خالل ُنظم احليازة ،اجملتمعات دّدحتو

 اجلهة اليتو ،املوارد اليت ميكن استخدامها د ُنظم احليازةوحتّد. م هذا الوصولوتنّظ ،ومصايد األمساك والغابات

وقد تستند النظم إىل سياسات وقوانني مكتوبة وكذلك . استخدامها شرو فرتة وإضافة إىل  استخدامها،ستطيع ت

املتزايدين إىل احتياج سكان العامل  يف ظّل ضغطًا متزايدًا ُنظم احليازة وتواجه. ات غري مكتوبةإىل أعراف وممارس

. األراضي ومصايد األمساك والغابات بسبب التدهور البيئي وتغيُّر املناخ توافر تناقصي يف حنيو ،األمن الغذائي

 فضي، واجلوع، والفقر، وميكن أن يشاشةاهل يزيد مستوى ومضمونة مالئمةاالفتقار إىل حقوق حيازة  كذلك، إن

 .املوارد هذه إىل النزاع والتدهور البيئي عندما يتصارع املستخدمون للسيطرة على

 

وغريهم من  احمللية ن األشخاص واجملتمعاتيف حتديد مدى وكيفية متّك ًاحامس ًااحليازة عنصر حوكمةتشّكل و

. ومصايد األمساك والغابات والسيطرة عليها ،م األراضيحيازة احلقوق، وما يصاحبها من واجبات، الستخدا

تتأثر حماوالت معاجلة مشاكل احليازة كما وتنشأ مشاكل كثرية يف موضوع احليازة بسبب ضعف احلوكمة، 

 ،واالستخدام املستدام للبيئة ،فاحلوكمة الضعيفة تؤثر سلبًا على االستقرار االجتماعي. بنوعية احلوكمة



 

 

إذا فقدوا حقوق حيازتهم  طوال حياتهم وقد يقع الناس فريسة اجلوع والفقر. مو االقتصاديوالن ،واالستثمار

أو إذا  ،معيشتهم بسبب املمارسات الفاسدة يف احليازة سبلملساكنهم، وأراضيهم، ومصايد أمساكهم، وغاباتهم، و

ضعف حوكمة  يفضيحني بل وقد يفقد الناس حياتهم . أخفقت وكاالت التنفيذ يف محاية حقوق حيازتهم

 قد أما احلوكمة املسؤولة للحيازة فتعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة اليت .احليازة إىل نزاع عنيف

 .االستثمار املسؤول عوتشّج ،على القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي تساعد

 

غذية والزراعة لألمم املتحدة وشركاؤها يف صياغة منظمة األ كّل من شرع واسع،لالهتمام املتزايد وال واستجابًة

التوجيهية الطوعية  طو اخل هذه املبادرة على قد استندتو .توجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة خطو 

التوجيهية الطوعية للحق  طو اخل) الوطينيف سياق األمن الغذائي  كايفالغذاء الالتدرجيي للحق يف اإلدراك لدعم 

، اليت اعتمدها جملس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف دورته السابعة والعشرين بعد املائة يف (يف الغذاء

 .2116يف عام  ذي انعقدال واملؤمتر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية 2114تشرين الثاني /نوفمرب

 

إىل  ،2111تشرين األول /ني املعقودة يف أكتوبريف دورتها السادسة والثالث ،وعمدت جلنة األمن الغذائي العاملي

رت التوجيهية بغرض تقدميها إىل اللجنة للنظر فيها، وقّر طو اخل هذه العملية الشاملة لصياغة مواصلةتشجيع 

 .التوجيهية خطو ة ملراجعة املسودة األوىل للإنشاء جمموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجن

 

اليت حتدد وة بشكل وثيق النموذج املستخدم يف الصكوك الطوعية األخرى للمنظمة التوجيهي طو اخلهذه وتعتمد 

نة مدّوو ؛التوجيهية الطوعية للحق يف الغذاء طو اخل: املبادئ واملعايري املقبولة دوليًا للممارسات الرشيدة وهي

طو  اخل؛ وخدامهامدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واست؛ والسلوك بشأن الصيد الرشيد

مبادئ : التوجيهية الطوعية إلدارة احلرائق طو اخل؛ والتوجيهية الطوعية لإلدارة الرشيدة للغابات املزروعة

وهذه الصكوك هي وثائق قصرية نسبيًا توفر أطرًا ميكن استخدامها عند إعداد . وإجراءات اسرتاتيجية

وُترفق الوثائق املذكورة بطائفة واسعة من الوثائق . ألنشطة، والربامج، واوالقواننياالسرتاتيجيات، والسياسات، 

 ًاالتوجيهية التكميلية اليت تتضمن تفاصيل تقنية عن جوانب حمددة عند احلاجة، ومواد طو اإلضافية، مثل اخل

 . للتدريب والدعوة، واملزيد من التوجيهات للمساعدة يف التنفيذ

 

وقد وضعتها . 2112أيار /للنظر فيها يف مايو العاملي نة األمن الغذائيالتوجيهية إىل جل وسوف ُتقدَّم هذه اخلطو 

تشرين / متوز وأكتوبر/حزيران ويوليو/فتوحة العضوية يف ثالث جلسات عقدت يف كل من يونيواملعمل المجاعة 

 إىل عملية مشاورات شاملة ُأجريت يف اخلطو  التوجيهيةهذه وتستند   .2112آذار /ويف مارس 2111األول 

، وناميبيا، األردنو ،وإثيوبيا، وبوركينا فاسوالربازيل،  قدت مشاورات إقليمية يفوقد ُع. 2111-2119الفرتة 

شخص من  711ومجعت هذه املشاورات اإلقليمية قرابة . وفيتنام ،وساموا ،االحتاد الروسي، وورومانيا، وبنما

قدت تنظيم أربع مشاورات ُع ومّت. والدوائر األكادمييةبلدًا ميثلون القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدني  133

؛ (يف إيطاليا)؛ وأوروبا ووسط وغرب آسيا (يف ماليزيا)؛ وآسيا (يف مالي)خصيصًا للمجتمع املدني يف أفريقيا 



 

 

قدت مشاورة إضافية للقطاع بلدًا، كما ُع 71شخص من  211، حضرها قرابة (يف الربازيل)وأمريكا الالتينية 

التوجيهية على االقرتاحات اليت وردت  اخلطو هذه وتشتمل  .بلدًا 21 شخصًا من 71ذبت أكثر من اخلاص ج

املسودة من القطاعني العام  هذه اقرتاحات حتسني وردتو. ونية بشأن املسودة الصفريةيف إطار املشاورة اإللكرت

 .واخلاص، واجملتمع املدني، واألوسا  األكادميية، ومن خمتلف أرجاء العامل

 

مع الصكوك الدولية واإلقليمية وتستقي منها، مبا فيها األهداف اإلمنائية  التوجيهية طو هذه اخلوتتماشى 

حتسني إىل التوجيهية  طو اخلهذه اء قّر وحني يسعى. لأللفية، اليت تتناول حقوق اإلنسان وحقوق احليازة

تزامات اللوا املرعية اإللتزاماتام للتعرف على الصكوك املذكورة بانتظ استعراضعلى  شجَّعونحوكمة احليازة، ُي

 .، وللحصول على مزيد من التوجيهالواردة فيها الطوعية
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 أحكام أّولية: 1اجلزء 

 األهداف- 0

 

ومصايد األمساك  ،*التوجيهية الطوعية إىل حتسني حوكمة حيازة األراضي طو تسعى هذه اخل 1-1

يع، مع الرتكيز على اجملموعات الضعيفة واملهمَّشة من وتسعى إىل حتقيق ذلك لصاحل اجلم. والغابات

 قضاء علىوال ،كايفالغذاء الحلق يف باالتدرجيي  واإلدراك األشخاص، بهدف حتقيق األمن الغذائي

واحلماية  ،والتنمية الريفية ،وأمن املسكن ،واالستقرار االجتماعي ،وتوفري ُسبل املعيشة املستدامة ،الفقر

والسياسات،  كل الربامج، تكونأن  وجيب. ة املستدامةاالقتصادياالجتماعية و والتنمية ،البيئية

مع  متسقة  التوجيهية  طو حتسني حوكمة احليازة عرب تنفيذ هذه اخلاآليلة إىل واملساعدات التقنية 

لعاملي حلقوق اإلنسان وصكوك اإلعالن ا القانون الدولي، مبا يف ذلك مبوجب القائمةالتزامات الدول 

 .متعلقة بهذه احلقوقولية أخرى د

 

 :التوجيهية إىل طو وتسعى هذه اخل 1-2

 

مقبولة دوليًا للنظم اليت  بشأن ممارسات عرب توفري إرشادات ومعلوماتحتسني حوكمة احليازة - 1

 .والسيطرة عليهاوإدارتها والغابات  ،ومصايد األمساك ،تتناول حقوق استخدام األراضي

 

م جمموعة حقوق والتنظيمية اليت تنّظ ،والقانونية ،اأُلطر السياساتيةوتطوير  حتسنياملساهمة يف - 2

 .ما يتعلق بهذه املوارد احليازة املوجودة يف

 

 .تعزيز الشفافية وحتسني عمل نظم احليازة - 3

 

ومنظمات  ؛احمللية كوماتواحل ؛والسلطات القضائية ؛وكاالت التنفيذ وعمليات تعزيز قدرات- 4

والشعوب األصلية وغريها  ،يادين ومستخدمي الغابات؛ والرعاةوصغار املنتجني، والص ،املزارعني

ومجيع  ؛والدوائر األكادميية ؛والقطاع اخلاص ؛واجملتمع املدني ؛احمللية من اجملتمعات

 .فضاًل عن تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة املذكورة ،وكمة احليازةاألشخاص املعنيني حب

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وجيوز تعريف هذه اللفظة يف السياق الوطين. ال يوجد تعريف دولي لألرض يف سياق احليازة *
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 الطبيعة والنطاق- 2

 التوجيهية طوعية طو هذه اخل 2-1

 

لوطين التوجيهية وتطبيقها مبا يراعي االلتزامات القائمة مبوجب القانون ا طو هذه اخلينبغي تفسري و 2-2

. ساريةالدولية القليمية واإلصكوك ال الناشئة عناللتزامات الطوعية االعتبار الواجب ل مع إيالء، والدولي

استكمال ودعم للمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تتناول حقوق  مبثابة اخلطو  التوجيهيةهذه و

والغابات، وكذلك مبادرات  ،ألمساكومصايد ا ،وتوفر حقوق احليازة املضمونة لألراضي ،اإلنسان

ما ميكن تفسريه على أنه حيّد أو يقّوض أي  التوجيهية اخلطو ليس يف هذه و .حتسني احلوكمة

 .التزامات قانونية قد تقع على عاتق الدولة مبوجب القانون الدولي

 

 ؛لسلطات القضائيةوا ؛ووكاالت التنفيذ ؛الدول جانبمن  التوجيهية طو هذه اخلم ستخَدُت أن ميكنو 2-3

ومنظمات املزارعني وصغار املنتجني ومنظمات صيادي األمساك ومستخدمي  ؛احمللية كوماتواحل

 ؛والقطاع اخلاص ؛واجملتمع املدني ؛لشعوب األصلية وغريها من اجملتمعاتوا ؛والرعاة ؛الغابات

 وتطبيقها جماالت التحسنيتقييم حوكمة احليازة وحتديد  ، بهدفاملعنيني ومجيع ؛والدوائر األكادميية

 

يف استخدامها ميكن لسياق الوطين،  اومع األخذ باالعتبار . التوجيهية عاملية يف نطاقها طو وهذه اخل 2-4

حوكمة مجيع أشكال احليازة، مبا يف و ،يف مجيع مراحل التنمية االقتصادية ،مجيع البلدان واملناطق

 .ماعية وحيازة الشعوب األصلية واحليازة العرفيةاخلاصة واجملتمعية واجلالعامة وفيها احليازة 

 

 .للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها التوجيهية وتطبيقها وفقًا طو ينبغي تفسري هذه اخل 2-5
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 املسائل العامة :2اجلزء 

 

ؤوليات؛ احلقوق واملسب ما يتعّلقيتناول هذا اجلزء جوانب حوكمة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات، يف 

 .واأُلطر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل اخلدمات

 

املتعلقة حبقوق رعية ورتتب على الدول، يف سياق حوكمة احليازة ، التزامات مبوجب الصكوك الدولية املت

 .2-2وفقًا للفقرة  2قراءة اجلزء  يتعّينو. اإلنسان

 

 ةلحوكمة املسؤولة للحيازل التوجيهية املبادئ- 3

 

 املبادىء العامة ألف 3

 

 :يتعّين على الدول 3-1

 

أن  كما يتوّجب عليها. واحرتامهم ،قوقهمحبواملشروعة ميع أصحاب حقوق احليازة جب االعرتاف- 1

وحقوقهم، سواء املشروعة واحرتام أصحاب حقوق احليازة وتسجيل تتخذ تدابري معقولة لتحديد 

تناع عن التعدي على حقوق حيازة اآلخرين؛ والوفاء كانت مسجلة أو غري مسجلة رمسيًا؛ واالم

 .بالواجبات املصاحبة حلقوق احليازة

 

محاية أصحاب على الدول ويتعّين . من التهديدات واالنتهاكاتاملشروعة حقوق احليازة  صون- 2

اليت  حقوق حيازتهم بصورة تعسفية، مبا يف ذلك عمليات اإلخالء القسري انحقوق احليازة من فقد

 .مبوجب القانون الوطين والدولي القائمة التزاماتهاعارض مع تت

 

اختاذ تدابري نشطة لدعم على الدول يتعّين و. املشروعة تعزيز وتسهيل التمتع حبقوق احليازة- 3

أو إجراء املعامالت اليت تشمل هذه احلقوق، مثل ضمان  ،قوق احليازةحبالكامل  عمالوتسهيل اإل

 .لجميعل تاحةأن تكون اخلدمات م

 

على ويتعّين . املشروعة توفري إمكانية الوصول إىل العدالة ملعاجلة التعديات على حقوق احليازة- 4

حلل  ،خالل السلطات القضائية أو ُنهج أخرى من ومتاحة للجميع، توفري أساليب فعالةالدول 

ينبغي كما  .معقولةوبتكلفة  يةفور بصورة املنازعات حول حقوق احليازة؛ والعمل على إنفاذ النتائج

 .عامةألغراض حال االستيالء على حقوق احليازة أن تقدم الدول تعويضًا فوريًا وعاداًل يف 
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اختاذ تدابري نشطة على الدول ويتعّين . والفساد ،والنزاعات العنيفة ،الوقاية من منازعات احليازة- 5

عليها أن تسعى إىل كما  .يفةاحليازة وتصاعدها إىل نزاعات عن حول منازعات حؤول دون نشوءلل

 .مكافحة الفساد جبميع أشكاله وعلى مجيع املستويات ويف مجيع السياقات

 

اإلنسان تتحمل اجلهات الفاعلة غري احلكومية، مبا يف ذلك الشركات التجارية، مسؤولية احرتام حقوق  3-2

ية الواجبة لتفادي انتهاك على الشركات التجارية التصرف بالعنايتعّين و. ةعوشراملاحليازة وحقوق 

مة إلدارة املخاطر اعتماد نظم مالئ يهاعلكما . آلخريناخلاصة با ةوعشروحقوق احليازة امل اإلنسانحقوق 

جيب أن و. املشروعة ومعاجلتها وحقوق احليازة حقوق اإلنسان على من اآلثار السلبية حلّدمن أجل ا

تعاون معها لتأمني تعويضات، مبا يف ذلك أن تو ،آليات غري قضائية أيضًاالشركات التجارية  توّفر

 حقوق علىم فاعلة على املستوى التشغيلي، حسب االقتضاء، حني تتسبب بآثار سلبية آليات تظّل

أية آثار  حتديد كما يتعني على هذه الشركات. أو تسهم يف وقوعها ،احليازة املشروعةوحقوق  اإلنسان

كذلك . مهاييتقة تكون قد تسببت بها وعوشراملحقوق احليازة و اإلنسانفعلية أو حمتملة على حقوق 

آلثار السلبية عاجلة اسبل انتصاف قضائية فعلية مل ينبغي أن توّفر الدول إىل التزاماتها الدولية،واستنادًا 

وحني تكون . املشروعة اليت تتسبب بها الشركات التجارية وحقوق احليازة اإلنسانحقوق على 

دور يف مساعدة ب أن تضّطلعشركات عرب وطنية، يتعني على الدول اليت تنتمي إليها الشركات املعنية 

حقوق احليازة و اإلنسانالشركات والدول املضيفة على ضمان عدم ضلوع الشركات يف أي انتهاك حلقوق 

 اإلنسانخطوات إضافية للحماية من انتهاكات حقوق  أن تّتخذالدول كذلك، من شأن و. املشروعة

أو اليت  ،تسيطر عليها، أو الشركات اليت متتلكها الدولة املعنية جانباملشروعة من احليازة حقوق و

 .تتلقى دعمًا وخدمات هامة من وكاالت حكومية

 

 مبادىء التنفيذ باء 3

 

 .والغابات ،ومصايد األمساك ،مبادئ التنفيذ هذه ضرورية للمساهمة يف احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي

 

وحقوق اإلنسان املتساوية وغري القابلة  املتأصلة يف كّل إنسان بالكرامةاإلقرار  :مة اإلنسانيةالكرا- 1

 .للتصرف

 

 .واملمارسات ، والسياسات،القانونللتمييز مبوجب  أي شخصعدم إخضاع : عدم التمييز -2

 

الفات القائمة االعرتاف بأن العدالة بني األفراد قد تتطلب اإلقرار باالخت :اإلنصاف والعدالة -3

 لضمان حقوق احليازة املتساوية وحصولبينهم واختاذ إجراءات إجيابية، مبا يف ذلك التمكني، 
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شباب واجملموعات الضعيفة، ال، واًلورجا نساًء ،على األراضي ومصايد األمساك والغابات اجلميع

 .، يف السياق الوطينواملهمشني تقليديًا

 

ق متساٍو للنساء والرجال للتمتع حبقوق اإلنسان، مع اإلقرار ضمان ح: نياجلنس بني املساواة -4

باالختالفات بني النساء والرجال واختاذ إجراءات حمددة عند الضرورة، تهدف إىل تسريع حتقيق 

على الدول ضمان أن تتمتع النساء والفتيات حبقوق حيازة يتعّين و .عند الضرورة املساواة الفعلية

والغابات بغض النظر عن وضعهن املدني أو  كاألراضي ومصايد األمساوأن حيصلن على  ،متساوية

  .الزوجي

 

واعتماد نهج  ،االعرتاف بالرتابط بني املوارد الطبيعية واستخداماتها :واملستدام النهج الكلي -5

  .متكامل ومستدام يف إدارتها

 

ميكن أن يتأثروا بالقرارات الذين أصحاب حقوق احليازة املشروعة العمل مع : التشاور واملشاركة- 6

واالستجابة ملساهماتهم، مع مراعاة اختالالت القوة القائمة والتماس دعمهم، قبل اختاذ القرارات، 

ألفراد واجملدية واملستنرية لبني األطراف املختلفة وضمان املشاركة النشطة واحلرة والفعالة 

  .، يف عمليات صنع القرار ذات الصلةواجملموعات

 

واسع باللغات على نطاق قوانني منشورة  عن طريق، قواعدال على قائماعتماد نهج : دة القانونسيا- 7

مع وختضع للمطالبة بصورة مستقلة، وُتنسَّق ، ، وُتنفَّذ بالتساويعلى اجلميع تسرياملستخدمة، و

ات الطوعية اللتزامل العتبار الواجبا، مع إيالء القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتها

  .ساريةال الدوليةاإلقليمية و الصكوك مبوجب

 

للسياسات والقوانني واإلجراءات باللغات  النطاق التحديد الواضح والنشر الواسع :الشفافية- 8

  .ويف صيغ متاحة للجميع ،املستخدمةاملستخدمة، ونشر القرارات على نطاق واسع باللغات 

 

 عن مسؤولني واجلهات الفاعلة غري احلكومية كوميةاالت احلوالوكاألفراد  اعتبار: املساءلة- 9

  .وفقًا ملبادئ سيادة القانون أعماهلم وقراراتهم

 

 وحتليلها لدول على حتسني آليات مراقبة حوكمة احليازةا ب أن تعملجي :التحسني املستمر -11

  .من أجل وضع برامج تستند إىل األدلة وضمان التحسينات اجلارية
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 املتعلقة باحليازة ق واملسؤولياتاحلقو- 4

 

ينبغي أن تسعى الدول إىل ضمان احلوكمة املسؤولة للحيازة ألن األراضي ومصايد األمساك والغابات  4-1

ُسبل املعيشة توفري و ،الفقرالقضاء على و ،حقوق اإلنسان واألمن الغذائي حتقيقأهمية رئيسية يف  تكتسي

 . االقتصادياالجتماعي ووالنمو  ،والتنمية الريفية ،أمن املسكنو ،املستدامة واالستقرار االجتماعي

 

القائمة  التزاماتهاكل اإلجراءات املتعلقة باحليازة وحوكمتها مع  اّتساق تضمنعلى الدول أن يتعّين  4-2

 الصكوك الناشئة عن الطوعيةلاللتزامات إيالء االعتبار الواجب ومع  ،مبوجب القانون الوطين والدولي

  .ساريةال الدوليةليمية واإلق

 

. ينبغي أن تعرتف مجيع األطراف بأنه ال توجد حقوق حيازة مطلقة، مبا يف ذلك امللكية اخلاصة 4-3

. عامة ألغراضدها حقوق اآلخرين والتدابري الضرورية اليت تتخذها الدول فجميع حقوق احليازة تقّي

النهوض بالرفاه العام، مبا يف ذلك  ةغايل حصرًاخذ للقانون، وأن ُتتَّ أن تتقرر تلك التدابري وفقًا بوجي

وحقوق احليازة توازنها أيضًا . حقوق اإلنسانيف جمال ومبا يتسق مع التزامات الدول  ،محاية البيئة

ماية األراضي ومصايد األمساك والغابات واستخدامها حل ًاجلميع احرتاما يوليب أن وجي. الواجبات

  .املستدام على املدى الطويل

 

االعرتاف  الدول أن تتيحجيب شى مع القانون الوطين، اإىل دراسة حقوق احليازة مبا يتم استنادًاو 4-4

ينبغي أن كذلك، و. حبقوق احليازة املشروعة اليت ال تتمتع حبماية القانون يف الوقت احلاضرالقانوني 

. بني اجلنسني املساواة اعيرأن تتكون السياسات والقوانني اليت تكفل حقوق احليازة غري متييزية و

قواعد  عربلدول ا أن حتّدد ينبغي واملشاركة يف هذه اخلطو  التوجيهية، مبادىء التشاور مع واتساقًا

أشكال احليازة  كّل ب أن توّفروجي. عترب حقوقًا مشروعةمنشورة على نطاق واسع فئات احلقوق اليت ُت

الذي ال يتماشى ية القانونية من اإلخالء القسري ميع األشخاص بدرجة من أمن احليازة تضمن احلماجل

  .التحرش وغري ذلك من التهديداتمن و مع التزامات الدولة القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي،

 

وعدم  ،تعسفيبشكل لدول حقوق احليازة املشروعة، وأن تضمن عدم طرد األشخاص ا جيب أن حتميو 4-5

  .طريقة أخرىأي بنتهاك الأو ا ىل اإلبطالإ حقوق حيازتهم املشروعة تعّرض

 

تلك الناشئة  هاحبقوق احليازة، مبا في صلةأشكال التمييز املت مجيعلدول أن تلغي وحتظر على اينبغي و 4-6

تعّين وي. النفاذ إىل املوارد االقتصادية وعدمتغيري احلالة الزوجية، واالفتقاد إىل القدرة القانونية،  عن

جه اخلصوص، أن تكفل حقوق احليازة للنساء والرجال على قدم املساواة، مبا يف لدول، على وعلى ا

متسقة  أن تكون اإلجراءات اليت تتخذها الدول ومن شأن هذه. وتوريثها وراثة هذه احلقوقذلك احلق يف 
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ء إيال الصلة والقانون الدولي، ومع ذاتالقائمة مبوجب القانون والتشريعات الوطنية  التزاماتهامع  

  .ساريةصكوك اإلقليمية والدولية المبوجب الالطوعية لاللتزامات  الواجب االعتبار

 

بني اجلنسني إذا مل يتمكن  املساواةلدول يف تقديم مساعدة غري متييزية تراعي ا ب أن تنظرجي 4-7

أو أنفسهم،  لةمن احلصول على حقوق احليازة إلعا ،من خالل اإلجراءات اليت يقومون بها ،األشخاص

تؤثر على  قدوالسلطات القضائية، أو املشاركة يف العمليات اليت  تنفيذوكاالت الالوصول إىل خدمات 

  .حقوق احليازة اخلاصة بهم

 

ومرتابطة، فينبغي أال  كافلةلتجزئة، ومتل وغري قابلةحقوق عاملية  هي ونظرًا إىل أن مجيع حقوق اإلنسان 4-8

مباشرة باحلصول  تصلةك والغابات باألخذ باالعتبار احلقوق املتكتفي حوكمة األراضي ومصايد األمسا

مجيع احلقوق املدنية والسياسية  إمنا أيضًاعلى األراضي ومصايد األمساك والغابات واستخدامها، 

لحقوق ل تولي االحرتام واحلمايةلدول أن ا كذلك، يتعّين علىو. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ،للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان اخلاصة بالفالحني املدنية والسياسية

حقوق يف جمال والعمال الريفيني، وعليها أن تراعي التزاماتها ، والرعاة ،والصيادين ،والشعوب األصلية

  .املدافعة عن األراضي ومصايد األمساك والغاباتب معنية أفراد ومجعيات حني تتعاطى معاإلنسان 

 

إىل وسائل  وحيادية،وقضائية خمتصة هيئات إدارية عن طريق  ،لدول إمكانية الوصولب أن تتيح اجيو 4-9

التكلفة حلل املنازعات على حقوق احليازة، مبا يف ذلك الوسائل  عقولةوم ،وحسنة التوقيت ،فعَّالة

، عند ق يف االستئنافاحل مبا فيها ر سبل انتصاف فعالةأن توّف ، كما جيبالبديلة حلل هذه املنازعات

أو  ،وجيوز أن تشمل إعادة احلقوق ،ذ وسائل االنتصاف هذه بشكل ناجزنفَّوينبغي أن ُت. الضرورة

تسعى لضمان حصول الضعفاء واملهمَّشني  الدول أن ومن شأن. األضرار جربأو التعويض، أو  ،العوض

جيب أن تكفل الدول إمكانية  وكذلك،. 21-6و 6-6على هذه الوسائل، مبا يتماشى مع نص الفقرتني 

إىل هذه الوسائل حلّل  ،يف سياق احليازة ،جلوء أي شخص تتعرض حقوقه اإلنسانية إىل االنتهاك

  .املنازعات وإىل سبل االنتصاف

 

يف عملية حوكمة  الدول مبشاركة مستخدمي األراضي ومصايد األمساك والغابات جيب أن ترّحبو  4-11

مبا يف ذلك، ومن بني أمور أخرى، صياغة السياسات وأن تيّسر هذه املشاركة، تامة ،  احليازة مشاركًة

أدوار اجلهات الفاعلة احلكومية وفق ما تقتضيه بالتنمية اإلقليمية وتنفيذها،  صلةوالقوانني والقرارات املت

  .شى مع التشريعات والقوانني الوطنيةاوغري احلكومية، ومبا يتم

 



8 

 

 قانونية والتنظيمية املتعلقة باحليازةاأُلطر السياساتية وال- 5

 

وضع ُأطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز احلوكمة املسؤولة حليازة  إىل الدول بادرأن ت بجيو 5-1

على إصالحات  خريةهذه األ عتمدوت. ، وإىل احلفاظ على هذه األطراألراضي ومصايد األمساك والغابات

  .، وتتلقى الدعم منهادمة العامة والسلطات القضائيةيف النظام القانوني واخل نطاقًا أوسع

 

مع  ّتسقةتكون األطر السياساتية والقانونية والتنظيمية حلوكمة احليازة م ضمان أنالدول  ويتعّين على 5-2

الطوعية  لاللتزامات الواجب إيالء االعتبار مع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتها

  .ساريةاإلقليمية والدولية ال صكوكال مبوجب

 

وكمة حبلدول اعرتاف واحرتام اأُلطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتعلقة ا وجيب أن تضمن 5-3

العرفية شروعة، مبا يف ذلك حقوق احليازة قوق احليازة املحلللقوانني والتشريعات،  احليازة، وفقًا

 هاوتدعم، ممارسة حقوق احليازة يّسرحبماية القانون؛ وأن تال تتمتع يف الوقت احلاضر  املشروعة اليت

األهمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية لألراضي  أن تعكس هذه اأُلطر ومن شأن. هاوحتمي

غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف  أطرًا ينبغي أن توفر الدولةكذلك، . ومصايد األمساك والغابات

بني  داخلة اليت تربطالعالقات املت فيجب أن تبّين ،اأُلطر أّما. بني اجلنسني االجتماعي واملساواة

  .وأن تضع نهجًا متكاماًل إلدارتها ،األراضي ومصايد األمساك والغابات واستخداماتها

 

ما يتعلق باحليازة وحقوق  اليت تواجهها النساء والفتيات يف ّددةلدول يف العقبات احملا وجيب أن تنظر 5-4

الوافية  احلمايةتوفر األطر القانونية والسياساتية  حبيث املالئمة تدابرياليازة املتصلة بها، وأن تتخذ احل

لدول ا كما يتعّين على. وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانني اليت تعرتف حبقوق احليازة اخلاصة باملرأة ،للنساء

أن و ،املساواة مع الرجال، على قدم يازةعقود بشأن حقوق احلقانونًا لالنساء  إبرام تضمن إمكانيةأن 

الدفاع عن مصاحلهن يف  منالنساء  تمكنيية وغري ذلك من املساعدات لتسعى إىل توفري خدمات قانون

  .احليازة

 

السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خالل عمليات تشاركية  ضعلدول أن تا علىويتعّين  5-5

ومن . منذ بدايتها هذه العمليات ، وأن تضمن إشراك الرجال والنساء يفينضّرراألطراف املت مجيع تشمل

 ملساواةتراعي ا ًاُنهج ، على أن تعتمدالقدرة على التنفيذ أن تراعي السياسات والقوانني واإلجراءات شأن

  .واسع على نطاقوأن يتم نشرها  ،باللغات املستخدمة ُتصاغ بصورة واضحةوأن  ،بني اجلنسني

 

 رباخلدمات إىل الناس بأك تقديملدول أن تعهد باملسؤوليات إىل مستويات احلكم اليت تستطيع ا ن شأنوم 5-6

 يازة األراضي ومصايدحب املعنيةأن حتدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الوكاالت  وعليها. قدر من الفعالية
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مع احلكومات احمللية و تنفيذ،ينبغي أن تضمن الدول التنسيق بني وكاالت الكما . األمساك والغابات

  .حيازة عرفية نظم تعتمدوالشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات اليت 

 

ائر األكادميية والدو ،لقطاع اخلاصوا ،للمجتمع املدني الفرص املتاحةد يحتد إىللدول ا ب أن تبادرجيو 5-7

، وإىل اإلعالن ان ذلك مناسبًاوتنفيذ اأُلطر السياساتية والقانونية والتنظيمية، حيثما ك وضعللمساهمة يف 

  .عن هذه الفرص

 

اأُلطر السياساتية والقانونية  بصورة منتظمةوتراقب  ستعرضلدول واألطراف األخرى أن تا ويتعّين على 5-8

مع اجملتمع  أن تتعاون والسلطات القضائيةتنفيذ وكاالت ال ومن شأن. والتنظيمية للحفاظ على فعاليتها

الفساد من  احلؤول دونوأن تسعي إىل  ،تحسني اخلدماتلسع ألودمني واجلمهور ااملدني وممثلي املستخ

 هاالتغيُّرات وآثار عناملعلومات  توفريينبغي كذلك، . املناسبة القرارات اّتخاذخالل عمليات شفافة و

 .ونشرها على نطاق واسع باللغات املستخدمة بشكل واضح، املتوقعة

 

ة حبقوق احليازة ُتطبَّق يف السياقات األوسع، صلسياسات والقوانني املّتأن البالدول  قّرأن ت وجيب 5-9

وإذا تغيَّرت هذه . والبيئية ،واالقتصادية ،والدينية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والقانونية ،السياسية منها

إىل  الدول إصالحات يف احليازة، فينبغي أن تسعى إجراء وظهرت بالتالي حاجة إىل ،السياقات األوسع

  .اإلصالحات املقرتحة حولتوافق وطين  التوّصل إىل

 

 **تقديم اخلدمات -6

 

قدرات  والسلطات القضائية تنفيذتوافر لوكاالت التما تسمح به املوارد، أن لدول، بقدر ا ب أن تضمنجي 6-1

 ،تنة التوقيمن القدرات لتنفيذ السياسات والقوانني بطريقة حسها وغري ،ومالية ،ومادية ،بشرية

 على املستويات التنظيمية ،املوظفون ىكذلك، جيب أن يتلّق. بني اجلنسني مساواةومراعية لل ،وفعالة

املساواة و بني اجلنسنياملساواة  ضمانل الواجب مع إيالء االعتبار ، وأن يتم توظيفهمًامستمر ًاتدريب ،كافة

  .االجتماعية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17إىل  71خاص لقراءة األقسام من  بشكل 6 اجلزءبالسرتشاد ميكن ا  **
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القائمة  التزاماتهامع تقديم اخلدمات املتعلقة باحليازة وإدارتها  عملية اتساقينبغي أن تكفل الدول و 6-2

الصكوك  الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجب ، ومع إيالء االعتبارمبوجب القانون الوطين والدولي

  .ساريةالدولية اليمية واإلقل

 

تعزيز من أجل محاية حقوق احليازة، ووغري متييزية  ، ومتاحة،ينبغي أن توفر الدول خدمات فوريةو 6-3

القانونية واإلجرائية  تطّلباتلدول أن تلغي املا ومن شأن. وحل املنازعات وتيسريها، التمتع بتلك احلقوق

 كذلك، جيب أن تستعرض. ةواجز املتعلقة حبقوق احليازغري الضرورية، وأن تسعى إىل التغلب على احل

حبسب  عليها دخل حتسيناتوأن ُت ،والسلطات القضائية تنفيذوكاالت ال اليت تقّدمها دماتاخللدول ا

  .االقتضاء

 

، السكان مجيع تقديم اخلدمات إىلوالسلطات القضائية ب تنفيذلدول قيام وكاالت الا وجيب أن تضمن 6-4

 فعالية، من خاللاخلدمات بسرعة وب أن ُتقدَّم هذهوينبغي . للمقيمني يف أماكن نائيةمبا يف ذلك 

كذلك، من . ى اخلدماتالكفاءة وسهولة احلصول عل مستوى لزيادة استخدام التكنولوجيا املالئمة حمليًا

قة تنفيذ السياسات والقوانني بطري من املوظفون يتمكنتوجيهية داخلية حبيث  خطو وضع  الضروري

، كما أمن احليازة أو نوعية العدالة تهديددون من  فيجب أن ُتبسَّط اإلجراءات أّما. ومتسقة موثوقة

 على نواملستخدم أن يّطلعات املستخدمة، وباللغ على نطاق واسع ملواد التوضيحيةا أن ُتنَشر جيب

  .حقوقهم ومسؤولياتهم

 

لتعزيز تقاسم املعلومات املكانية وغريها من  لدول أن تضع سياسات وقواننيا ن علىوكذلك، يتعّي 6-5

 ،املعلومات عن حقوق احليازة، حبسب ما هو مناسب، من أجل استخدامها بفعالية من جانب الدولة

والقطاع  ،واجملتمع املدني احمللية، األصلية وغريها من اجملتمعات لشعوبوا ،تنفيذووكاالت ال

معايري وطنية لتقاسم استعمال املعلومات،  وجيب وضع. امواجلمهور الع ،والدوائر األكادميية ،اخلاص

  .املعايري اإلقليمية والدولية األخذ يف االعتبارمع 

 

اختاذ تدابري إضافية لدعم اجملموعات الضعيفة أو  إمكانية لدول واألطراف األخرى يفا وجيب أن تنظر 6-6

هذه ن أمن شو. دون هذا الدعممن  قضائيةالوصول إىل اخلدمات اإلدارية وال املهمَّشة اليت ال تستطيع

توفري خدمات  أيضًا املعونة القانونية امليسورة، وجيوز أن تشملكالتدابري أن تشمل تقديم الدعم القانوني 

النائية  ماعات السكانيةاحني، واخلدمات املتنقلة للوصول إىل اجلاملساعدين القانونيني أو مساعدي املّس

  .ةوالشعوب األصلية املتنقل
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 اخلدمة  قائمة علىثقافة  تعزيزوالسلطات القضائية على  تنفيذينبغي أن تشجع الدول وكاالت الو 6-7

 مرتدةأن تسعى للحصول على معلومات أّما الوكاالت والسلطات القضائية فيجب . والسلوك األخالقي

تقديم  عملية ايري وحتسني، من أجل االرتقاء باملعمثاًل وجمموعات الرتكيز سوحاتمنتظمة، من خالل امل

أن تنشر معايري األداء وأن  كما عليها. وتلبية احلاجات اجلديدة ،التوقعات الستجابة إىلوا، اخلدمات

الوسائل الالزمة ملعاجلة باملستخدمون  ومن جهة أخرى، جيب أن حيظى. تعلن النتائج بانتظام

، وذلك عرب هذه الوكالة ثاًل، أو خارج، من خالل مراجعة إدارية متنفيذالشكاوى إما ضمن وكالة ال

  .أو من خالل أمني للمظامل على سبيل املثال ،مراجعة مستقلة

 

مرتفعة من السلوك مستويات  تحديداحليازة بالصلة خبدمات  ذاتأن تقوم اجلمعيات املهنية  وجيب 6-8

 واتثلأن مي لعام واخلاصالقطاعني ا يف طرافاأل كما يتعّين على. ومراقبة تنفيذها ،ونشرها ،األخالقي

وحيثما . هذه املعايري لإلجراءات التأديبية يف حاالت انتهاك واضعخي، وأن ساريةلمعايري األخالقية الل

  .نشائهاإل ؤاتيةال تكون تلك اجلمعيات قائمة، ينبغي أن تكفل الدول وجود بيئة م

 

، ما يتعلق حبقوق احليازة الفساد يف حةمكافأن تسعى الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية إىل  وجيب 6-9

أن تقوم الدول بذلك على وجه اخلصوص من خالل التشاور واملشاركة، وسيادة القانون، والشفافية  على

ذ تدابري ملكافحة الفساد تشمل تطبيق الضوابط واملوازين، وتنّف الدول ينبغي أن تعتمدكذلك، . واملساءلة

ومن . واضحة أنظمةقواعد و عتمادوا ،لطة، ومعاجلة تضارب املصاحلمن االستخدام التعسفي للس واحلّد

ذين ال املوظفون أّما. تنفيذأو قضائي لقرارات وكاالت ال/ إداري و استعراضإجراء  تلحظلدول أن ا شأن

نهم من بالوسائل اليت متّكعلى أن حيظوا  ، فيتحّملون مسؤولية أفعاهلم،إدارة احليازات يعملون يف

ضهم لالنتقام ومن تعّر ،تدخل يف واجباتهمأي محايتهم من وجيب . فعالةصورة اجباتهم باالضطالع بو

  .غون عن أعمال الفسادعندما ُيبّل
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 االعرتاف القانوني حبقوق وواجبات احليازة وتوزيعها :3اجلزء 

 

ف القانوني حبقوق والغابات من ناحية االعرتا ،ومصايد األمساك ،ىل حوكمة حيازة األراضيإهذا اجلزء  تطّرقي

ذلك حبقوق احليازة ، وكنظم حيازة عرفية عتمداليت ت اجملتمعات احملليةغريها من حيازة الشعوب األصلية و

والغابات اليت  ،ومصايد األمساك ،التوزيع األولي حلقوق احليازة يف األراضيكما يتناول مسألة غري الرمسية؛ 

  .القطاع العام يسيطر عليهاميلكها أو 

 

 الضمانات- 7

 

 تقوم بتخصيصها،والغابات أو  ،ومصايد األمساك ،عندما تعرتف الدول حبقوق احليازة يف األراضي 7-1

حقوق احليازة  بطالية، ضمانات لتجنب انتهاك أو إللقوانني الوطن أن تضع، وفقًا يتوّجب عليها

وجيب أن . نوالقانماية حب حاليًا اليت ال حتظىاملشروعة  احليازة اخلاصة باآلخرين، مبا يف ذلك حقوق

فرعية  حيازة لنساء والضعفاء، الذين ميلكون حقوقل توّفر هذه الضمانات احلماية، على وجه اخلصوص،

 .مثل حقوق االلتقا 

 

تخصيص حقوق احليازة بو ،كل اإلجراءات املتعلقة باالعرتاف القانوني اتساق لدولا ضمنأن ت ينبغيو 7-1

 لاللتزامات الواجب إيالء االعتبارومع  ،لقائمة مبوجب القانون الوطين والدوليا التزاماتهاوواجباتها مع 

  .ساريةالدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية 

 

د أواًل مجيع حقوق احليازة حتّد جيب أن، صيصهاحبقوق احليازة أو ختحني تعتزم الدول االعرتاف و 7-3

األصلية  الشعوبوينبغي إشراك . نيأو غري مسجل نيمسجل واالقائمة وأصحاب احلقوق، سواء كان

وأي  ،وأصحاب احليازات الصغرية ،عرفية اليت تعتمد نظم حيازة اجملتمعات احملليةوغريها من 

كذلك، من شأن . 9-9و 6-باء 3يف عمليات التشاور مبا يتسق مع الفقرتني  ،يتضّررشخص آخر قد 

الناس أن حقوقهم يف احليازة  اعترب إذا 4-9مع الفقرة  يتماشىا إىل العدالة مب الوصولأن توفر  الدول

  .غري معرتف بها

 

حقوق احليازة املعرتف بها حديثا،  ذاتها يف إطار احلقوقبع النساء والرجال الدول متّت ضمنأن ت وجيب 7-4

قوق احليازة االعرتاف القانوني حب أن يتّم عند اإلمكان، ،وينبغي. وأن تظهر تلك احلقوق يف السجالت

وفقًا  أخرى إىل منطقةمن  االنتقالبطريقة منهجية، مع  صيصهاوخت واجملتمعات احملليةلألفراد واألسر 

لألولويات الوطنية، من أجل إتاحة فرص كاملة للفقراء والضعفاء للحصول على االعرتاف القانوني 
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لى أن ُتستخدم نهج ، عللفقراء الضعفاءسيما  توفري الدعم القانوني، وال كما يتعّين. حبقوقهم يف احليازة

  .، مبا يف ذلك رسم خرائط هذه احلقوقإنشاء سجالت حلقوق احليازة لدىلزيادة الشفافية  مالئمة حمليًا

 

أو  ،األشخاص الذين مت االعرتاف حبقوق احليازة اخلاصة بهم يكون ينبغي أن تضمن الدول أنو 7-5

 الدول ومن شأن. على السواء بواجباتهمو حبقوقهم نة تامة، على بّيحقوق حيازة جديدة ُخصِّصت هلم

  .حبقوقهم يف احليازة وأداء واجباتهم على التمّتع حبيث يكونون قادرينالدعم هلؤالء األشخاص  أن توّفر

 

 ةالقسري اتاإلخالء حتول دون أنيتعّين على الدول االعرتاف القانوني حبقوق احليازة،  تعّذريف حالة و 7-6

 طو ووفقا ملبادئ هذه اخل ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهامع  تتماشىال  يتال

 .التوجيهية 

 

 ومصايد األمساك والغابات العامة األراضي - 8

 

د أوجه أن حتّديتعّين عليها ، تسيطر عليهاوالغابات أو  ،ومصايد األمساك ،األراضيحني متتلك الدول  8-1

كما . األوسع نطاقًايف ضوء األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية  ومراقبتهاارد استخدام هذه املو

 ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهااإلجراءات مع  مجيع ضمن اتساقعليها أن ت ينبغي

  .ساريةلالدولية او الصكوك اإلقليمية الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجب إيالء االعتبارومع 

 

العرتاف حبقوق ا، ينبغي تسيطر عليهاوالغابات أو  ،ومصايد األمساك ،وحينما متلك الدول األراضي 8-2

، مبا فيها تلك الواردة يف نظم احليازة العرفية  واجملتمعات احملليةاحليازة املشروعة اخلاصة باألفراد 

القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي،  اإللتزاماتحني تنطبق، واحرتامها، ومحايتها مبا يتماشى مع 

وهلذه . الصكوك اإلقليمية والدولية السارية الناشئة عنومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية 

الغاية، ينبغي حتديد فئات حقوق احليازة املشروعة بشكل واضح، ونشرها، من خالل عملية شفافة 

 .ووفقًا للقانون الوطين

 

، وغابات مملوكة بشكل عام وُتستخَدم وُتدار بشكل مجاعي أمساك إىل أنه توجد أراٍض، ومصايد ونظرًا 8-3

ق ذلك، أن تقّر ، يتعّين على الدول، حيثما انطب(يف بعض السياقات الوطنية امُلشار إليها باملشاعات)

ستخدام اجلماعي نظمها املتصلة باالب، والغابات اململوكة بشكل عام واألمساك مصايدبهذه األراضي، و

 . واإلدارة، وأن حتميها، مبا يف ذلك يف عمليات التخصيص اليت تقوم بها الدولة

 

والغابات  ،ومصايد األمساك ،إىل وضع معلومات حيازة حمدَّثة عن األراضي الدول أن تسعى جيبو 8-4

ل هذه القوائم سّجوينبغي أن ُت. متاحة من خالل إنشاء وحفظ قوائم جرد تسيطر عليهااليت متلكها أو 

أو غريها من  صليةاألشعوب بالخاصة حيازة مشروعة وكذلك أي حقوق  ،الوكاالت املسؤولة عن اإلدارة
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الدول، حيثما  تضمنكذلك، جيب أن . والقطاع اخلاص ،عرفيةاليت تعتمد نظمًا  اجملتمعات احمللية

اخلاصة بالشعوب األصلية احليازة حقوق احليازة اخلاضعة للملكية العامة مع حقوق  ُتسجَّل أن أمكن،

أو  ،يف نظام تسجيل واحدوالقطاع اخلاص  ،عرفيةاليت تعتمد نظمًا  اجملتمعات احملليةأو غريها من 

  .يف إطار مشرتك ترتبط بها

 

، تسيطر عليهااألراضي ومصايد األمساك والغابات اليت متلكها أو  أيًا منلدول أن حتدد ا ويتعّين على 8-5

تفظ بها القطاع العام ويستخدمها، وأيها اليت ينبغي أن ُتخصص الستعمال اآلخرين جيب أن حي

  .أية شرو  ومبوجب

 

 ،ومصايد األمساك ،لدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي استعمال ومراقبة األراضيا ويتعّين على 8-6

ع املنصف للمنافع والغابات اليت حيتفظ بها القطاع العام، وأن تسعى إىل وضع سياسات تنهض بالتوزي

السياسات  هذه أن تراعي وجيب. والغابات اململوكة للدولة ،ومصايد األمساك ،الناجتة عن األراضي

مبادىء يف عملية املشاورات املتسقة مع  حمتمل أن يتضّررك أي شخص حقوق حيازة اآلخرين وأن ُيشَر

هذه املوارد، وإجراء املعامالت املتعلقة  وينبغي إدارة. واملشاركة اخلاصة بهذه اخلطو  التوجيهية التشاور

  .تنفيذًا للسياسات العامة ومسؤولة وفعالة، ،شفافة يقةبها، بطر

 

حقوق احليازة لآلخرين، وتغطي، حسب  صيصل أن تضع وتنشر سياسات تغطي ختلدوا ويتعّين على 8-7

ت توزيع حقوق احليازة سياسا أن تكون بوجي. وكمة احليازةحب اخلاصةاالقتضاء، تفويض املسؤوليات 

اجملتمعات احمللية اليت  وأّما. األوسع نطاقًا والبيئية، واالقتصادية، االجتماعيةمتسقة مع األهداف 

لدى باالعتبار الواجب  ، فيجب أن حتظىاستخدمت األراضي ومصايد األمساك والغابات بشكل تقليدي

وأن  ،اسات حقوق حيازة اآلخرينالسي هذه تراعيكذلك، جيب أن . حقوق احليازة إعادة ختصيص

هذه من شأن و. واملشاركة واختاذ القرارات شاورتال عمليات يف حمتمل أن يتضّررُيشرك أي شخص 

 حصوهلم السياسات أن تكفل أاّل يؤدي توزيع حقوق احليازة إىل تهديد ُسبل معيشة الناس حبرمانهم من

  .تلك املواردعلى 

 

. ق احليازة بأشكال خمتلفة، من االستعمال احملدود إىل امللكية الكاملةحقو صيصمتلك الدول سلطة ختو 8-8

 صيصوسائل خت حتّددوأن  ،أن تعرتف السياسات بنطاق حقوق احليازة وأصحاب احلقوق وجيب

 ينبغيعند الضرورة، و. ىخرأ وسيلةالتارخيي أو أي  خدامعلى أساس االست صيصهااحلقوق، مثل خت

. صِّصت هلم حقوق حيازة على الدعم الالزم حبيث يتمتعون حبقوقهمأن حيصل األشخاص الذين ُخ

 ،أي شكل من أشكال السيطرة على األراضي ستمارسأن حتدد ما إن كانت وكذلك، من شأن الدول 

  .جرى ختصيصهاوالغابات اليت  ،ومصايد األمساك
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من خالل  فافة وتشاركيةالدول حقوق احليازة وأن تفوِّض حوكمة احليازة بطرق ش ّصصأن خت وجيب 8-9

للشعوب األصلية وغريها ومفهومة للجميع، وخباصة  ،تاحةوُم ،واضحةو ،إجراءات بسيطة اللجوء إىل

توفري املعلومات باللغات كذلك، جيب . اليت تعتمد نظم حيازة عرفية واجملتمعات احملليةمن 

. بني اجلنسني ساواةتراعي املاملستخدمة جلميع املشاركني احملتملني، مبا يف ذلك عن طريق وسائل 

حديثًا مع حقوق  خّصصةحقوق احليازة امل على أن ُتسجَّل لدولا أن حترص ينبغيعند اإلمكان، و

لدول ا تعّين علىوي. يف إطار مشرتك أن ترتبط ببعضهاأو  ،احليازة األخرى يف نظام تسجيل واحد

  .حقوق احليازة عملية ختصيص ساد يفالف ملكافحةجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تواصل السعي او

 

املسؤولة عن  األجهزة املختصة على أن ُتزّودلدول، بقدر ما تسمح به املوارد، ا وجيب أن حترص 8-11

. على القدرات البشرية واملادية واملالية وغريها من أشكال القدرات والغابات ،ومصايد األمساك ،األراضي

يب وغريه من على التدر تلّقونصل املحيينبغي أن  ،وكمة احليازةح بشأنويف حالة تفويض املسؤوليات 

  .هذه املسؤولياتب االضطالعمن  يتمكنونأشكال الدعم ل

 

 التفضيلي بني اجلنسني أن تراقب الدول ما تسفر عنه برامج التوزيع من نتائج، مبا يف ذلك أثرها وجيب 8-11

ها على األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، الفقر، وكذلك أثر والقضاء على على األمن الغذائي

 .ق تدابري تصحيحية عند االقتضاءوأن تطّب

 

 حيازة عرفيةنظم  اليت تعتمد اجملتمعات احملليةالشعوب األصلية وغريها من - 9

 

الدولة واجلهات الفاعلة غري احلكومية بأن األرض ومصايد األمساك والغابات تنطوي  وجيب أن تقّر 9-1

الشعوب األصلية  بالنسبة إىلوسياسية  ،وبيئية ،واقتصادية ،وروحية ،وثقافية ،لى قيمة اجتماعيةع

 .عرفيةنظم حيازة  عتمداليت ت اجملتمعات احملليةوغريها من 

 

اليت و ،عرفيةنظم حيازة  عتمداليت ت اجملتمعات احمللية لشعوب األصلية وغريها منا توجب علىيو 9-2

 ،وآمنة ،وتوفر حقوقًا منصفة عّززأن ت ،تية لألراضي ومصايد األمساك والغاباتمتارس احلوكمة الذا

كذلك، و. لتوفري فرص عادلة أمام النساء للوصول إليها ةخاص عنايةومستدامة يف هذه املوارد، مع إيالء 

 ملتصلةايف القرارات  ،رجااًل ونساًء وشبابًا ،ينبغي النهوض باملشاركة الفعالة جلميع أعضاء اجملتمع

. حيازتهم من خالل مؤسساتهم احمللية أو التقليدية، مبا يف ذلك يف حالة نظم احليازة اجلماعيةنظم ب

على زيادة قدرة أعضائها على املشاركة الكاملة يف  اجملتمعات احملليةمساعدة  ،الضرورة عند ،وينبغي

 .يازةنظم احلصنع القرارات وحوكمة 

 

 مع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهاكل اإلجراءات مع  اتساقالدول  ضمنأن ت وجيب 9-3

ويف حالة . ساريةالالدولية الصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجباالعتبار  إيالء
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بتعهداتها والتزاماتها الطوعية املعنية حبماية حقوق  أن تفي لدولا تعّين علىالشعوب األصلية، ي

مبا فيها، حسب االقتضاء، االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل  ، وتعزيزها، وتنفيذهانساناإل

 ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة( 169رقم )الدولية 

  .وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 

الشعوب األصلية ب املشروعة اخلاصة يازةاحلحلقوق  الئمةامل واحلماية إلقرارر الدول اأن توّف وجيب 9-4

 قائمةال التزاماتهامبا يتماشى مع ، نظم حيازة عرفية تعتمداليت  اجملتمعات احملليةوغريها من 

الصكوك  الناشئة عنالواجب اللتزاماتها الطوعية  إيالء االعتبار ومع ،مبوجب القانون الوطين والدولي

ومصايد  ،األراضي إلقرار أن يأخذ يف االعتبارا ومن شأن هذا . السارية اإلقليمية والدولية املنطبقة

ما بطريقة حصرية، وتلك اليت جيري تقامسها، وأن حيرتم  جمتمعستخدمها اليت ي والغابات ،األمساك

ار يف مكان ُمتاح، وبشكل مالئم وجيب نشر املعلومات عن هذا اإلقر. املبادىء العامة للحوكمة املسؤولة

 .  ويف اللغات املستخدمة ،يكون مفهومًا

 

اليت تعتمد نظم حيازة عرفية حبقوق  اجملتمعات احملليةتتمتع الشعوب األصلية وغريها من  وحيث 9-5

. حيازة مشروعة ألراضي أجدادهم اليت يعيشون عليها، جيب أن تقّر الدولة بهذه احلقوق وأن حتميها

اليت تعتمد نظم حيازة عرفية إىل  اجملتمعات احملليةبغي محل الشعوب األصلية وغريها من وال ين

 .  إخالء أراضي أجدادهم قسرًا

 

 يازةاحلبنظم  لإلقراروالتنظيمية  ،والقانونية ،مواءمة أطرها السياساتية يف إمكانيةلدول ا وجيب أن تنظر 9-6

وحني تؤدي . اليت تعتمد نظم حيازة عرفية ت احملليةاجملتمعاوغريها من الشعوب األصلية ب اخلاصة

 أن يتعاون ينبغي ،مع العرف تضعها بتعارضاإلصالحات الدستورية أو القانونية إىل تعزيز حقوق املرأة و

  .ُنظم احليازة العرفيةالتغيريات يف  هذه فلتكييمجيع األطراف 

 

 ،القيمة االجتماعية االعتبار يفتأخد الدول  جيب أناحليازة، ب متصلة صياغة سياسات وقوانني ولدى 9-7

نظم والبيئية لألراضي ومصايد األمساك والغابات اململوكة مبوجب  ،واالقتصادية ،والروحية ،والثقافية

. اليت تعتمد نظم حيازة عرفية اجملتمعات احملليةغريها من الشعوب األصلية وب ة اخلاصةيازاحل

، مبن اأو ممثليه ضررةكاملة والفعالة جلميع أفراد اجملتمعات املتينبغي أن تتوفر املشاركة الكذلك، 

 اخلاصة يازةاحلنظم فيهم األفراد الضعفاء واملهمشون، يف سياق صياغة السياسات والقوانني املتعلقة ب

  .اليت تعتمد نظم حيازة عرفية اجملتمعات احملليةمن الشعوب األصلية وغريها ب

 

اليت تعتمد نظم حيازة  اجملتمعات احملليةالشعوب األصلية وغريها من اية محبلدول ا وجيب أن تقوم 9-8

بدي حني ال يو. دون إذنمن  هاوغابات ،هاومصايد أمساك ،اآلخرين ألراضيها استخداممن  عرفية

حيازة  بشأنلمعلومات الرمسيني ل نشرالتوثيق والأن تساعد على  لدولا ما اعرتاضًا، يتعّين على جمتمع
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أّما حني تكون . يستخدمها هذا اجملتمع ويسيطر عليهاراضي ومصايد األمساك والغابات اليت وموقع األ

قة موّث اليت تعتمد نظم حيازة عرفية اجملتمعات احملليةغريها من حقوق حيازة الشعوب األصلية و

البات فينبغي تسجيلها مع حقوق احليازة العامة واخلاصة واملشاعية األخرى ملنع املط ة،رمسيبصورة 

  .املتنافسة

 

قبل إطالق  الشعوب األصلية ة حسنة مع بنّي مشاوراتتعقد الدول واألطراف األخرى  وكذلك، جيب أن 9-9

 اجملتمعاتؤثر على املوارد اليت متلك أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابري تشريعية أو إدارية ت ،أي مشروع

الشعوب األصلية مع واجملدي التشاور الفعال  على تقوم هذه املشاريع وينبغي أن . احلقوق فيها احمللية

عليه  ، حسب ما ينّصستنريةاملو ،سبقةوامل ،رةاحل تهاموافقعرب مؤسساتها التمثيلية  للحصول على 

. ملواقف ومفاهيم كل دولة الواجب إيالء االعتبارإعالن األمم املتحدة اخلاص بالشعوب األصلية، ومع 

وأن جتري يف جو من  ،دون ختويفمن القرارات  اختاذواملشاورات ت عمليا أن ُتنظَّم وجيب أيضًا

اجملتمعات يف حاالت   6-باء 3 ينبغي تطبيق مبادئ التشاور واملشاركة كما وردت يف الفقرةو .الثقة

 .اجلزءاألخرى املذكورة يف هذا  احمللية

 

نب مع املؤسسات إىل ج جنبًاو ، عند الضرورة،ول واجلهات الفاعلة غري احلكوميةلدا وجيب أن تسعى 9-11

، إىل تقديم مساعدة املتضّررة اجملتمعات احمللية هذه وبالتعاون مع للمجتمعات احمللية املتضّررة،املمثلة 

باحليازة  متصلةمشاريع سياسات وقوانني و وضعمن أجل املشاركة يف  هذه األخريةإىل  تقنية وقانونية

  .ني اجلنسنيب للمساواة على حنو غري متييزي ومراٍع

 

العرفية اليت تتبعها الشعوب األصلية وغريها من ُنهج تعزز اللدول أن حترتم وأن ا ويتعني على 9-11

مبا  ها ،جمتمعاتيف حل منازعات احليازة داخل  نظم حيازة عرفية تعتمداليت  اجملتمعات احمللية

 لاللتزامات الواجب إيالء االعتبار ومعالقائمة مبوجب القانون الوطين والدولي  التزاماتهايتماشى مع 

 ،ومصايد األمساك ،األراضي أّما بالنسبة إىل .ساريةالالدولية و الصكوك اإلقليمية الناشئة عنالطوعية 

 وسائل حلل النزاع بني اجملتمعاتالينبغي تعزيز  ،واحد جمتمع أكثر منستخدمها يوالغابات اليت 

  .وسائلال ذهأو وضع ه ،احمللية

 

 اخلاصة يازةاحلبنظم الفساد يف ما يتعلق  مكافحةأن تسعى الدول واجلهات الفاعلة األخرى إىل  بوجي 9-12

التشاور  من خاللاليت تعتمد نظم حيازة عرفية،  اجملتمعات احملليةالشعوب األصلية وغريها من ب

 .احمللية متكني اجملتمعات، وواملشاركة
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 احليازة غري الرمسية- 01

 

لدول أن تقر بوجودها ا يتعّين علىومصايد األمساك والغابات،  ،رمسية لألراضياليازة غري احل ويف حال 11-1

ز الرفاه وتعّزبواقع احلال،  تقّرو، احلقوق الرمسية القائمة مبوجب القانون الوطين حترتم قبطر

سياسات  التشجيع على وضع على الدول أن تعمل وكذلك، جيب. االجتماعي واالقتصادي والبيئي

تلك السياسات والقوانني  وضعوينبغي أن تكون عملية . غري الرمسية ةاحلياز بهذه اإلقراروانني توفر وق

 جماعاتالدعم التقين والقانوني للتسعى إىل توفري أن و ،بني اجلنسني مساواةتشاركية ومراعية لل

 ناشئة عن رمسية بظهور حيازة غري أن تقّريتوّجب على الدول، بصورة خاصة، و. ضّررينواألفراد املت

  .هجرة واسعة النطاق حركات

 

القائمة  التزاماتهاباحليازة غري الرمسية مع  صلةاإلجراءات املت مجيع اّتساقلدول ا أن تضمن ينبغيو 11-2

 الصكوك الناشئة عن الطوعية لاللتزامات الواجب إيالء االعتبارومع  ،مبوجب القانون الوطين والدولي

  .مالئماحلق يف مسكن  ،، مبا يف ذلك وحسب االقتضاءساريةلالدولية ااإلقليمية و

 

من خالل عمليات  جيب أن يتّم هذا اإلقرارالقانوني باحليازة غري الرمسية،  إلقرارحيثما توفر الدول او 11-3

 كذلك، جيب أن تولي. إىل املستأجرين عناية خاصةبني اجلنسني، مع إيالء  ساواةتشاركية تراعي امل

ر سبل تيّس أنهذه العمليات  ومن شأن. إىل املزارعني وصغار منتجي األغذية  خاصًا مامًالدول اهتا

وينبغي للدول أن تسعى إىل توفري الدعم التقين . التكاليف خفضو ،خدمات القوننة احلصول على

  .واملشاركني احمللية والقانوني للمجتمعات

 

لحد من احليازة غري الرمسية اليت تنتج عن املتطلبات لدول كل التدابري املناسبة لا وجيب أن تّتخذ 11-4

وينبغي . القانونية واإلدارية املفرطة التعقيد بشأن تغيري استخدامات األراضي وأعمال التطوير يف األراضي

  .عبء االمتثال تخفيفالتكلفة ل معقولةأن تكون متطلبات وعمليات التطوير واضحة وبسيطة و

 

 مساءلةو ،الفساد، وخاصة من خالل زيادة الشفافية احلؤول دون وقوعإىل  أن تسعى الدول وجيب 11-5

  .قرارات حيادية على وجه السرعة صدوروضمان ، صانعي القرارات

 

عمليات اإلجالء  دونالدول  جيب أن حتول ،القانوني باحليازة غري الرمسية إلقرارتعذر توفري اي حنيو 11-6

 ذاتمع األحكام  مبا يتماشىو ،ائمة مبوجب القانون الوطين والدوليالق اإللتزاماتالقسري اليت تنتهك 

  .16 اجلزء الواردة يفالصلة 
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 نقل حقوق وواجبات احليازة والتغيريات األخرى :4اجلزء 

 

والغابات يف حال نقل احلقوق القائمة وما  ،ومصايد األمساك ،ىل حوكمة حيازة األراضيإهذا اجلزء  تطّرقي

حقوق  معامالتو األسواق عربمن خالل طرق طوعية وغري طوعية  ،أو إعادة توزيعها ،باتيصاحبها من واج

وغري ذلك من ُنهج التعديل، أو إعادة احلقوق، أو اإلصالحات  ،وجتميع األراضي ،الستثماراتلنتيجة  احليازة

  .عن طريق إعادة التوزيع، أو املصادرة

 

 األسواق- 00

 

تيسرها، أن والشفافة، و عادلةبأسواق البيع واإلجيار السب االقتضاء، الدول، ح قّرينبغي أن تو 11-1

 أسواق وحني توجد. وسيلة لنقل حقوق استخدام وملكية األراضي ومصايد األمساك والغابات اعتبارهاب

القائمة  اإللتزامات كل اإلجراءات مع تضمن اّتساقعلى الدول أن  يتعّينحلقوق احليازة،  ناشطة

الصكوك  الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجب إيالء االعتبارمع  ،مبوجب القانون الوطين والدولي

وينبغي أن متتثل معامالت حقوق حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات   .ساريةالدولية الو اإلقليمية

  .ف اإلمنائية الرئيسيةاألهدا هّددوأال ت ،للتشريعات الوطنية اخلاصة باستخدام األراضي

 

على أساس  املشاركة لتعزيز عمليات األسواق اليت تتسم بالكفاءة والشفافيةلدول ا وجيب أن تيّسر 11-2

 اتمن النزاعحبيث تتحّقق عمليات نقل ذات فائدة متبادلة، مبا حيّد شرو  والفرص ال التساوي يف

؛ وصون البيئةلألراضي ومصايد األمساك والغابات  الستخدام املستداما تعّززوأن  ؛عدم االستقرارحاالت و

وأن تشّجع على االستخدام العادل واملستدام للموارد الوراثية املتصلة باألراضي، ومصايد األمساك، 

 ترفع مستوىالفرص االقتصادية، ونطاق ع توّسوالغابات، مبا يتماشى مع املعاهدات السارية؛ وأن 

على  ةالتدابري املناسبة للحؤول دون ظهور آثار غري مرغوب الدول جيب أن تّتخذو. مشاركة الفقراء

، واليت قد تنشأ، من بني أمور أخرى، اجملتمعات احمللية، والشعوب األصلية، واجملموعات الضعيفة

الدول  قّرأن ت كذلك، جيب. أشكال احليازة العرفية نتهاكها واوتركيز، على األراضي بةاملضار عن

بصورة دائمًا الِقيم االجتماعية والثقافية والبيئية، ال تتحقق ، من قبيل الِقيم بعض نواألطراف األخرى بأ

للمجتمعات  نطاقًا حتمي املصاحل األوسعبالتالي، يتعّين على الدول أن و. غري املنظمة جيدة يف األسواق

  .مالئمة يف جمال احليازةسياسات وقوانني  اعتماد من خالل
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 تنظيمية لضمان شفافية عمليات السوق ًاونظم ،ووكاالت ،وقوانني ،ول سياساتينبغي أن تضع الدو 11-3

. مناهضة للمنافسةمارسات امل وملكافحة ،توفري إمكانية غري متييزية للوصول إىل السوقلو وكفاءتها،

  .يف السوق ألكثر هشاشةالفقراء وامشاركة  اإلجراءات اإلدارية لتفادي تثبيط الدول طأن تبّس جيبو

 

معامالت السوق واملعلومات عن الِقيم  بشأناملعلومات شفافية ينبغي أن تضمن الدول واألطراف األخرى و 11-4

 ،أن تراقب الدول هذه املعلومات كما جيب. ، رهنًا بقيود السريةواسع على نطاقونشرها  ،يف السوق

يف  والعادلة تثبيط املشاركة الواسعةإذا أّدت األسواق إىل آثار معاكسة أو إىل  املالئمة وأن تتخذ اإلجراءات

  .السوق

 

متاحة ، توّفر معلومات سجالت األراضي من قبيلينبغي أن تضع الدول نظم تسجيل مالئمة وموثوقة، و 11-5

التكاليف  خفضأمن احليازة، و رفع مستوىباحليازة من أجل  اصةعن احلقوق والواجبات اخل للجميع

  .املعامالتب املتصلةواملخاطر 

 

ة وأفراد األسر، ألزواجاخلاصة بااملشروعة  احليازة ضمانات حلماية حقوق الدول أن تضع وجيب 11-6

 ، من قبيلاملذكورين بني أصحاب حقوق احليازة يف نظم التسجيل من األشخاص غريوغريهم  اآلخرين،

  .سجالت األراضي

 

أن تنشر  وعليها. ساريةاألخالقية ال يريباملعالدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية ا وجيب أن تتقّيد 11-7

فساد، وخاصة من خالل اإلفصاح ال ملكافحة ، وأن تراقبها،يف عمل األسواق عايريتنفيذ تلك امل عملية

  .العلين

 

جيب أن حترص إىل أهمية صغار املنتجني بالنسبة لألمن الغذائي الوطين واالستقرار االجتماعي،  نظرًاو 11-8

  .عامالت احليازةمب املتصلةالسوق قوق حيازة صغار املنتجني لدى تيسري عمليات على محاية ح الدول

 

 االستثمارات- 02

 

بأن االستثمارات العامة واخلاصة املسؤولة  قّرلدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تا ويتعّين على 12-1

والغابات  ،مصايد األمساكو ،األراضي ةاحلوكمة املسؤولة حليازف. ضرورية لتحسني األمن الغذائي

ا يزيد من اإلنتاج على القيام باستثمارات مسؤولة يف هذه املوارد، مّم ةتشجع أصحاب حقوق احلياز

لدول أن تعزز وتدعم االستثمارات املسؤولة يف ا كذلك، من شأنو. أعلى مداخيل الزراعي املستدام ويدّر

يف اجتماعية واقتصادية وبيئية أوسع نطاقا  افًاأهد ساندوالغابات اليت ت ،مصايد األمساكو ،األراضي

 التزاماتهااإلجراءات مع  مجيع وجيب أن تضمن الدول اّتساق. جمموعة متنوعة من النظم الزراعية
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 الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجب إيالء االعتبار ومع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي

  .اريةسالدولية الو الصكوك اإلقليمية

 

حصة كبرية  ثلونومنظماتهم يف البلدان النامية مي أصحاب احليازات الصغريةوبالنظر إىل أن املنتجني من  12-2

 ،الفقر والقضاء على ،والتغذية ،يف األمن الغذائي ملحوظا يساهم بشكل مب، من االستثمارات الزراعية

 إضافة إىل صحاب احليازات الصغريةأواملرونة البيئية، فإنه ينبغي للدول أن تدعم استثمارات 

  .ألصحاب احليازات الصغريةاالستثمارات العامة واخلاصة املراعية 

 

ومصايد  ،ذ مجيع أشكال املعامالت يف حقوق احليازة الناجتة عن االستثمارات يف األراضينفَُّت وجيب أن 12-3

مع  ، وأن تكون متسقةذات الصلة ة وفقًا للسياسات الوطنية القطاعيةشفافصورة والغابات ب ،األمساك

أصحاب احليازات ز على أهداف النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية البشرية املستدامة اليت ترّك

  .الصغرية

 

وأن توفر احلماية من انتزاع حقوق أصحاب حقوق  ،أي أذىبالستثمارات املسؤولة ا وجيب أاّل تتسّبب 12-4

وينبغي تفعيل تلك . أن حترتم حقوق اإلنسان كما عليهاالبيئية، احليازات املشروعة ومن األضرار 

أصحاب حقوق حيازة مع الصلة و ذاتمع املستويات احلكومية  اتشراك من خاللاالستثمارات 

. املشروعة ةمبا حيرتم حقوقهم يف احلياز ،احمللي على الصعيد والغابات ،ومصايد األمساك ،األراضي

 ،الفقر القضاء على قبيلمن  سياساتية يف حتقيق أهداف ساهمة بقدر أكربوجيب أن تسعى أيضًا إىل امل

واالستخدام املستدام لألراضي ومصايد األمساك والغابات؛ ودعم اجملتمعات  ،األمن الغذائيتوفري و

وتعزيز التنمية وتوفريها؛  والنهوض بنظم إنتاج األغذية احمللية ؛واملساهمة يف التنمية الريفية ؛احمللية

للبلد  منافعوتوفري  ؛عيشةوتنويع ُسبل امل عمل؛فرص  استحداثو املستدامة؛ الجتماعية واالقتصاديةا

 ،وملعايري العمل الدولية الرئيسية للقوانني الوطنية ؛ واالمتثالوالشعب، مبا يف ذلك الفقراء واملستضعفني

  .، حني تنطبقعايري منظمة العمل الدوليةللموجبات املتصلة مبو

 

ويتعّين على الدول، من خالل عملية تشاور ومشاركة مالئمة، أن تضع قواعد شّفافة بشأن مستوى  12-5

اسعة املعامالت امُلجاَزة يف جمال حقوق احليازة، ونطاقها، وطبيعتها، وأن حتّدد ماهية املعامالت الو

  .يف سياقها الوطين النطاق يف جمال حقوق احليازة

 

ل املعيشة، ازة املشروعة، وحقوق اإلنسان، وسبانات حلماية حقوق احليوجيب أن توّفر الدول ضم 12-6

. احليازةت واسعة النطاق يف جمال حقوق املخاطر اليت قد تنشأ عن معامال من ،واألمن الغذائي، والبيئة

وميكن أن تشمل هذه الضمانات عملية إدراج سقف ملعامالت األراضي املسموح بها، وتنظيم كيفية 

كذلك، ينبغي على . ى التحويالت اليت تتجاوز مستوى معينًا، من قبيل املوافقة الربملانيةاملوافقة عل

الدول أن تفكر يف إمكانية تعزيز جمموعة من مناذج اإلنتاج واالستثمار اليت ال تفضي إىل حتويل واسع 
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على الصعيد  شراكات مع أصحاب حقوق حيازةإقامة  ستثمرين، وأن تشّجعاملالنطاق حلقوق احليازة إىل 

 . احمللي

 

 اإللتزاماتاإلجراءات مع  اّتساق مجيعضمن أن توجمتمعاتها، ينبغي للدول  ويف حالة الشعوب األصلية 12-7

 الناشئة عنالطوعية لاللتزامات  الواجبإيالء االعتبارومع  ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي

حسب االقتضاء، االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة  مبا فيها،، ساريةالصكوك اإلقليمية والدولية ال

وإعالن األمم املتحدة  ،املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة( 169رقم )العمل الدولية 

ة حسنة بنّي تشاوراتالدول واألطراف األخرى  جريُت أن كذلك، جيب. بشأن حقوق الشعوب األصلية

 احمللية اجملتمعات هذه على املوارد اليت متلك يؤثر استثمار بل إطالق أي مشروعاألصلية ق الشعوبمع 

من اجلماعات أفراد مع  يةوجمد ةتشاور فّعال عملية إىل أن تستند هذه املشاريع ومن شأن. احلقوق فيها

لواردة كما جيب أن تسري مبادىء التشاور واملشاركة ا. 9-9كما هو مبني يف الفقرة  ،األصلية السكانية

 . تمعات حملية أخرىجمل تعود يف هذه اخلطو  التوجيهية على االستثمارات اليت تستخدم موارد

 

، وفقًا ملبادىء التشاور واملشاركة الواردة يف هذه ضّررينمع مجيع األطراف املت دينبغي للدول أن حتّدو 12-8

أن تضع وتنشر سياسات وقوانني االستثمارات املسؤولة، ثم ز اخلطو  التوجيهية، الشرو  اليت تعّز

ز األمن الغذائي واالستخدام املستدام وتعّز ،حقوق اإلنسان حترتمو ،ستثمارات مسؤولةبا القيامتشّجع 

وواجبات مجيع  د بوضوح حقوقحتّد اتفاقات االستثمارات أن على القوانني تشرت وينبغي أن . للبيئة

 االستثمار رات أن متتثل لألطر القانونية ولقواننيماومن شأن اتفاقات االستث. األطراف يف االتفاق

   .احمللية

 

الستثمارات اليت تعين مجيع أشكال املعامالت اخلاصة حبقوق أحكامًا ل وجيب أن تلحظ الدول 12-9

واردة يف مع مبادىء التشاور واملشاركة ال متاشيًااحليازة، مبا فيها عمليات الشراء واتفاقات الشراكة، 

. الفرعيةمع الذين قد تتأثر حقوق احليازة اخلاصة بهم، مبا يف ذلك احلقوق التوجيهية، هذه اخلطو  

 واجملتمعات ،واألسر ،األفراد طلعأن ُت ومجيع األطراف األخرى ذات الصلة على الدولكذلك، و

ري واملشاركة، وتوف تشاوراليف م تطوير قدرته على مومساعدته ،ما متتلكه من حقوق حيازةعلى  احمللية

  .م عند االقتضاءهنية هلاملساعدة امل

 

مبعامالت واسعة النطاق يف جمال حقوق احليازة، مبا فيها عمليات شراء  االستثماراتوحني تتعلق  12-11

واتفاقات شراكة، جيب ان تسعى الدول إىل اعتماد أحكام تتيح ألطراف خمتلفني إجراء تقييمات 

ة احملتملة اليت قد تفضي إليها هذه االستثمارات على حقوق لآلثار اإلجيابية والسلبي مسبقةمستقلة 

ومن شأن . ، وسبل املعيشة، والبيئةكايفالتدرجيي للحق يف الغذاء ال والتحقيقاحليازة، واألمن الغذائي، 

القائمة، مبا فيها احليازات العرفية وغري  املشروعة حتديد حقوق ومطالبات احليازةأن تضمن الدول 

 ، إضافة إىل حقوق وسبل معيشة أشخاص آخرين متضّرريناديوحيحنو منتظم على  الرمسية،
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مجيع األطراف  وينبغي أن جتري هذه العملية بالتشاور مع. باالستثمار، من قبيل صغار املنتجني

كما جيب على  . ، مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف هذه اخلطو  التوجيهيةاملتضّررين

 . لى أال تهّدد هذه االستثمارات حقوق احليازة املشروعة القائمةالدول أن حترص ع

 

وجيب أن توّفر األطراف املتعاقدة معلومات شاملة حبيث تضمن مشاركة مجيع األشخاص ذات الصلة يف  12-11

املفاوضات استنادًا إىل معلومات جمدية، وأن تسعى إىل أن تكون االتفاقات موّثقة ومفهومة بالنسبة إىل 

بني  مساواةومراعية لل غري متييزيةأن تكون عملية التفاوض  ضروريومن ال. ضّرريناألشخاص املت كل

  .اجلنسني

 

حقوق احليازة اليت ميتلكها و أن حيرتموا القوانني والتشريعات الوطنية،  على املستثمرينيتعّين و 12-12

لفاعلة غري احلكومية كما هو وارد يف وفقًا للمبدأ العام الذي يرعى اجلهات ا القانونوسيادة  ،اآلخرون

 .يف انعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي أن تسهم االستثمارات وال جيب. هذه اخلطو  التوجيهية

 

، وأصحاب حقوق احليازة يف نيواملستثمر ،خدمات إىل الدولة يقدمون الذين نياملهني ويتعّين على 12-13

خدماتهم،  لدى تقديم ،قدر اإلمكان ،العناية الواجبةأن يولوا والغابات،  األراضي، ومصايد األمساك،

  .و غري مطلوبن كان ذلك مطلوبًا بالتحديد أبغض النظر عّما إ

 

تعلقة مبعامالت امل اتيف املراقبة الفّعالة لتنفيذ االتفاقواألطراف املتضّررين أن يساهموا  الدولويتعّين على  12-14

. ، وآثار هذه االتفاقات، مبا يف ذلك اتفاقات الشراء والشراكةيازةحقوق احل جمالواسعة النطاق يف 

 احليازة ومحاية حقوق ،إلنفاذ االتفاقات القتضاءوجيب أن تتخذ الدول اإلجراءات التصحيحية عند ا

 .وحقوق أخرى، ولتوفري آليات ميكن لألطراف املتضّررة اللجوء إليها لطلب اختاذ هكذا إجراءات

 

إىل االستثمار، أو تشجيع االستثمار، يف اخلارج، جيب أن تضمن اتساق سلوكها مع  در الدولوحني تبا 12-15

مبوجب القانون الوطين  القائمة التزاماتهامحاية حقوق احليازة املشروعة، وتعزيز األمن الغذائي و

  .الدولية الساريةع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية ووالدولي، م

 

 جتميع األراضي وُنهج التعديل األخرى- 03

 

ُنهج الوغري ذلك من أ ،ومبادلتها ،جتميع األراضي إمكانية ، حسب االقتضاء، يفتنظرجيوز للدول أن  13-1

 أو احليازات ملساعدة املالكني واملستخدمني على حتسني شكل قطع ،تعديل ِقَطع األراضيالطوعية ل

التنمية الريفية على حنو و مبا يف ذلك من أجل تعزيز األمن الغذائي  ،واستخدامها زاتهمأو حيا أرضهم

القائمة مبوجب  التزاماتهاكل اإلجراءات مع  اّتساقتضمن على الدول أن كذلك، يتعّين و. مستدام

 اإلقليميةالصكوك  الناشئة عنالطوعية لاللتزامات  الواجب إيالء االعتبار مع ،القانون الوطين والدولي
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وينبغي . قبل تطبيق اخلطط ألقّلاعلى  ما كان عليهكحال املشاركني  بقاء، وأن تضمن ساريةالدولية الو

  .ومشروعة واحدةاملالكني واملستخدمني املتعددين يف عملية تعديل  أفضلياتاستخدام هذه الُنهج لتنسيق 

 

وذلك  ،ضي كجزء من برامج جتميع األراضييف إنشاء مصارف لألرا ، عند االقتضاء،وللدول أن تنظر 13-2

  .لمستفيدينل ختصيصها إىل حنيواالحتفاظ بها مؤقتًا  ،للحصول على ِقَطع األرض

 

مصارف األراضي يف مشاريع إنشاء جتميع األراضي و وتشجيع يسريتيف  ، عند االقتضاء،للدول أن تنظرو 13-3

األراضي اخلاصة ألغراض هذه املشاريع  شراء عمليةمن أجل تسهيل  ،والبنية التحتيةة محاية البيئ

أراٍض  بإعطائهم ضّرريناملت وصغار منتجي املواد الغذائية ،ملالكني واملزارعنيا على التعويضو ،العامة

  .تسمح هلم مبواصلة اإلنتاج بل وزيادته

 

 احليازات الصغرية أصحابأسر  اليت متلكها غاباتالزارع وامل جتزئة ترتفع تكاليف اإلنتاج بفعل وحني 13-4

 هذه يةمصارف األراضي لتحسني هيكلإنشاء جيوز للدول أن تنظر يف جتميع األراضي و عدة قطع،إىل 

جزئة تفضي الت تجتميع األراضي إذا كان اللجوء إىللدول أن متتنع عن ا تعني علىوي. املزارع والغابات

 اآليلة إىلإدماج مشاريع جتميع األراضي وينبغي . املخاطر أو تنويع احملاصيل من قبيل خفض إىل منافع

وينبغي وضع . نظم الري والطرق احمللية إعادة تأهيلإعادة هيكلة املزارع يف برامج دعم املزارعني، مثل 

  .لقطع اجملّمعةمستقبلي لتقسيم  أي تدابري حلماية استثمار جتميع األراضي من خالل فرض قيود على

 

هذه من شأن و. تيجيات لُنهج التعديل املالئمة للمتطلبات احمللية احملددةينبغي أن تضع الدول اسرتاو 13-5

 ساواةوأن تراعي امل ،بيئيالو ،قتصاديالوا ،جتماعيالا على الصعيد االسرتاتيجيات أن تكون مستدامة

القدرات  تطويرو؛ واملستفيدين؛ وأهدافها أن حتدد مبادئ ُنهج التعديل كما عليها. بني اجلنسني

 ،ومنظمات املزارعني وصغار املنتجني، وصيادي األمساك ،والقطاع اخلاص ، القطاع العاميفف واملعار

وفعالة من حيث أن تنشئ القوانني إجراءات واضحة  بوجي. ومستخدمي الغابات والدوائر األكادميية

  .خداماتهامن أجل إعادة تنظيم ِقطع األراضي أو احليازات واست ،الكلفة
 

 وينبغي االتصال بأي. ضمانات مالئمة يف املشاريع اليت تستعمل ُنهج التعديل الدول ئأن تنش وجيب 13-6

وتزويده باملعلومات الكافية باللغات  ،رّجح أن يتأثر بأي مشروعُي جمموعة سكانيةأو  ،أو جمتمع، فرد

 ساواةاعي املينبغي تطبيق ُنهج تشاركية تركما . ومن الواجب توفري الدعم التقين والقانوني. املستخدمة

تدهور  صضمانات بيئية متنع أو تقّل ووضع ،حقوق الشعوب األصلية العتباروتأخذ يف ا بني اجلنسني

 واملمارسات ،التغيريات اليت تعزز اإلدارة اجلديدة لألراضي تكافىءو البيولوجي وفقدانه،التنوع 

  .واالستصالح ،الفضلى
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 إعادة احلقوق- 04

 

 حال إمكانية إعادة احلقوق يفيف ، ووفق سياقاتها الوطنية ، حسب االقتضاءرتنظينبغي للدول أن و 14-1

 تضمن اّتساقالدول أن  يتعّين علىو. والغابات ،ومصايد األمساك ،يازة األراضيمشروعة حلحقوق  فقدان

الواجب  إيالء االعتبارمع  ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهاكل اإلجراءات مع 

  .ساريةالدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  لتزاماتلال

 

، ورثتهمإىل أو  ،هاانفقد ررين منإعادة قطع األرض أو احليازات األصلية إىل املتض ، ينبغيأمكن حيثماو 14-2

 ،رد قطعة األرض أو احليازة األصليةلكن حني يتعّذر . مبوجب قرار صادر عن السلطات الوطنية املختصة

 مبا يضمنأو حيازات بديلة،  ،أو قطع أرض ود،شكل نقب وعادل فوري تعويض توفريلدول ا يتعني على

 . املتضررين ميعجل نصفةعاملة املامل

 

الشعوب األصلية بشأن إعادة احلقوق، وفقًا للسياق الوطين،  خماوفوعند االقتضاء، ينبغي معاجلة  14-3

  .نيةومتاشيًا مع القوانني والتشريعات الوط

 

شّفافة واضحة ووتوّفر عمليات  ،بني اجلنسني ساواةينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانني تراعي امل 14-4

نشر املعلومات عن إجراءات إعادة احلقوق على نطاق واسع باللغات ُت أن بوجي. إلعادة احلقوق

 عونةامللك من خالل ، مبا يف ذاملالئمةساعدة املتزويد أصحاب املطالبات ب كما جيب. املستخدمة

املعاجلة السريعة ملطالبات  أن تضمن الدول ومن شأن. ، طوال هذه العمليةالقانونية وشبه القانونية

تزويد أصحاب املطالبات الفائزين خبدمات الدعم لتمكينهم  ،عند الضرورة ،ينبغي، كما قوقاسرتداد احل

اجب اإلعالن عن التقدم احملرز يف التنفيذ على ومن الو. من التمتع حبقوقهم يف احليازة وأداء واجباتهم

  .واسعنطاق 

 

 اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع- 05

 

احلصول الواسع النطاق والعادل على األراضي  أن تيّسر اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع بإمكان 15-1

، يف السياقات الوطنية قتضاءللدول أن تنظر، حسب االويف هذا الصدد، ميكن . والتنمية الريفية الشاملة

األسواق، فضاًل عن مصادرة  مستندة إىلختصيص األراضي العامة ووضع آليات طوعية  إمكانية يف

  .ألغراض عامة أو الغابات ،أو مصايد األمساك ،األراضي اخلاصة

 

الحات عن تنظر يف إمكانية حتديد سقف لألراضي كخيار سياساتي يف سياق تنفيذ إص أنوجيوز للدول  15-2

  .طريق إعادة التوزيع
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ويف السياق الوطين ووفقًا للقوانني والتشريعات الوطنية، ميكن القيام بإصالحات عن طريق إعادة التوزيع  15-3

اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، من بني أسباب أخرى، حني ترتافق درجة عالية من ترّكز  ألسباب

يد األمساك، احلصول على األراضي، ومصا تعّذرلذي ُيعزى إىل امللكية مبستوى عاٍل من الفقر الريفي ا

ومن شأن  .15 اجلزء، متاشيًا مع أحكام حقوق أصحاب احليازة املشروعة والغابات مبا حيرتم

اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع أن تضمن احلصول املتساوي للرجال والنساء على األراضي، 

 . ومصايد األمساك، والغابات

 

هذه  اتساق أن تضمن ، يتعّين عليهاإعادة التوزيع عن طريق تطبيق إصالحات الدول ختتاروحني  15-4

الواجب  إيالء االعتبار ومع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهااإلصالحات مع 

هذه اعي وينبغي أيضًا أن تر. ساريةالدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات

 إجراءلدول أن تيّسر ا من شأنو .وفقًا للقوانني واإلجراءات الوطنية نفَّذوأن ُت ،اإلصالحات سيادة القانون

حتقيق ، مبا يف ذلك ، مبا يتماشى مع مبادىء هذه اخلطو  التوجيهيةبشأن إعادة التوزيع مشاورات

 اتشراك إقامة ضروريمن الكذلك، . سوف ُتستخَدماحتياجات مجيع األطراف والُنهج اليت توازن بني 

ومنظمات املزارعني وصغار  ،والقطاع اخلاص ،املدني واجملتمع احمللية، واجملتمعات ،بني الدولة

وينبغي أن تكون املساهمات . وأطراف آخرين ،والصيادين ومستخدمي الغابات ،منتجي املواد الغذائية

وأاّل ترتكهم يف مواجهة أعباء ديون يصعب  ،دين معقولةاملالية أو املساهمات األخرى املتوّقعة من املستفي

يف  اخلاصة بهم ون عن حقوق احليازةأن حيصل األشخاص الذين يتخّل بوجي. السيطرة عليها

  .تأخريدون أي من  هلا معادلة بالغم ، علىمساك، والغاباتاألراضي، ومصايد األ
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د بوضوح أهداف برامج أن حتّد عليهاالتوزيع،  إعادة عن طريق حني ختتار الدول إجراء إصالحاتو 15-5

املستفيدين املعنيني بوضوح، كذلك، جيب حتديد . من إعادة التوزيعاإلصالح واألراضي املستثناة 

والقاطنني يف مستوطنات  ،والنساء ،حلصول على حدائق منزليةا يت تسعى إىللكاألسر، مبا فيها تلك ا

شعوب وال ،والشباب ، واجملموعات املهمشة،رومة تارخييًاواجملموعات احمل ،غري رمسية، والرعاة

  .والعاملني يف حمميات االستغالل وصغار منتجي املواد الغذائية ،األصلية

 

من ذه الغاية، أن تضع سياسات وقوانني هل عليهاحني ختتار الدول إجراء إصالحات إعادة التوزيع، و 15-6

 أن على لدولا ب أن حترصوجي. امة اإلصالحاتمن أجل حتقيق استد خالل عمليات تشاركية،

أو األفراد، على  ،أو األسر احمللية، والقوانني املستفيدين، سواء كانوا من اجملتمعات السياسات تساعد

، وأن تضمن حيصولون عليهامستوى عيش مالئم من األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اليت  كسب

للدول مراجعة وينبغي . اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيعاوية للرجال والنساء يف معاملة متس

 . ، واستدامتهاحتقيق اآلثار املرجوة من هذه اإلصالحاتقد تعيق السياسات اليت 

 

جري إعادة التوزيع، جيوز للدول، إن رغبت بذلك، أن ُت عن طريقوحني ُينوى القيام بإصالحات  15-7

تملة اليت قد تفضي إليها هذه اإلصالحات على حقوق احليازة، تقييمات لآلثار اإلجيابية والسلبية احمل

وينبغي أن جتري . واألمن الغذائي، والتحقيق التدرجيي للحق يف الغذاء املالئم، وسبل العيش، والبيئة

وجيوز . عملية التقييم هذه مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف هذه اخلطو  التوجيهية

  .كأساس لتحديد التدابري الضرورية لدعم املستفيدين، وحتسني برنامج إعادة التوزيعاستخدام التقييمات 

 

أن تتيح برامج إصالحات إعادة توزيع األراضي كل الدعم املطلوب  على الدول رصينبغي أن حتو 15-8

 ،األسواقو ،دخالتاملوالتأمني على احملاصيل، و ،مثل احلصول على االئتماناتللمستفيدين، 

تقديم  عملية تنسيق كذلك، جيب. إلسكاناملزارع؛ وا طوير؛ وتالريفي إلرشاداعدة الفنية يف اواملس

ُمسبقًا حتديد التكاليف  من الضروري أن يتّمو. يف هذه األراضين واملستفيد ما يفعلهخدمات الدعم مع 

امليزانيات ذات  إصالحات األراضي، مبا يف ذلك تكاليف خدمات الدعم، وإدراجها يفب املرتبطة الكاملة

  .الصلة

 

 إعادة التوزيع من خالل ُنهج وإجراءات شفافة وتشاركية عن طريق صالحاتاإلينبغي للدول أن تنفذ و 15-9

تعويض أن حيظوا بو ،إجراءات مالئمة يناملتضرر مجيع األطراف ُتطّبق على أن ، علىوخاضعة للمساءلة

، ينأن حيصل مجيع األطراف املتضرر كذلك، جيب .16 اجلزء حكامألعادل وفقًا للقوانني الوطنية و

، على معلومات كاملة وواضحة عن اإلصالحات، مبا يف ذلك من رومةاجملموعات احملمبا يف ذلك 

اختيار املستفيدين من خالل عمليات مفتوحة  وجيب. للنساء والرجال على السواءخالل رسائل موّجهة 

 أن تنص القوانني الوطنية علىكما جيب . ّجلة رمسيًامسوأن حيصلوا على حقوق حيازة مأمونة على 
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 صالحاإلفساد يف برامج ال مكافحة أن تسعى الدول إىل بوجي. ُسبل الوصول إىل أساليب حّل املنازعات

  .الشفافية واملشاركة رفع مستوىإعادة التوزيع، وخاصة من خالل  عن طريق

 

إعادة  عن طريقمبراقبة وتقييم نتائج برامج اإلصالح عنية، املاألطراف الدول، مبشاركة  تقومينبغي أن و 15-11

حصول تأثريها على و ،15-8كما وردت يف الفقرة  صاحبة هلا،سياسات الدعم املالتوزيع، مبا يف ذلك 

أن تطبِّق الدول تدابري  جيب عند الضرورة،و، على األراضي واألمن الغذائي على السواء الرجال والنساء

  .تصحيحية

 

 املصادرة والتعويض- 06

 

أو  ،أو مصايد األمساك ،احلقوق يف األرضعلى الدول أن تلجأ إىل املصادرة سوى حني تكون  يتعّينوال  16-1

 وينبغي .قوانينها وتشريعاتها الوطنية ومتاشيًا مع سياقها الوطينوفقًا ل، الغابات مطلوبة ألغراض عامة

وجيب . القضائي عند الضرورة املراجعةيف القانون إلتاحة  مفهوم األغراض العامة وضوحد بلدول أن حتّدل

إيالء مع  ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهاكل اإلجراءات مع  ساقأن تضمن الدول اّت

أن  وعليها أيضًا. ساريةالدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  الواجب لاللتزامات االعتبار

من خالل ، واملهّمشة ، مبن فيهم اجملموعات الضعيفةاملشروعة أصحاب حقوق احليازةحترتم مجيع 

وفقًا ات على وجه السرعة التعويض توّفروأن  ،املواردعلى احلد األدنى الضروري من هذه  احلصول

  .للقوانني الوطنية

 

أي  ى أن يتّم حتديد، علينبغي أن تضمن الدول أن تكون خطط وعمليات املصادرة شفافة وتشاركيةو 16-1

معه يف مجيع املراحل على النحو ، وأن ُيبلَّغ بذلك ويتم التشاور املصادرة ضّرر منشخص يرّجح أن يت

معلومات تتعلق أن توّفر املشاورات متاشيًا مع مبادىء هذه اخلطو  التوجيهية، من شأن و. الصحيح

اسرتاتيجيات التخفيف من تعطيل سبل بالُنهج البديلة احملتملة لتحقيق الغرض العام، وأن تراعي 

املصادرة املقرتحة مناطق ذات أهمية خاصة  حني تطال متنّبهةالدول  كما جيب أن تكون. كسب العيش

 إىلبأهمية بالغة بالنسبة  ّتسم األراضي، ومصايد األمساك، والغاباتت ثقافية أو دينية أو بيئية، أو حني

  .سبل كسب عيش الفقراء أو الضعفاء

 

على  يكون التعويض وقد. وفقًا للقانون الوطين سريعًاتقييمًا عاداًل و تعويضًا لدول ا وجيب أن تضمن 16-3

أو أن جيمع بني  ،حقوق يف مناطق بديلة بشكل شكل نقدي أوب من بني أشكال أخرى، سبيل املثال،

  .االثنني

 
على القدرات البشرية  تنفيذالأن تضمن الدول، بقدر ما تسمح به املوارد، حصول وكاالت  بجيو 16-4

 . واملادية واملالية وغريها من أشكال القدرات
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ينبغي للدول أن  ،بسبب تغيُّر اخلطط األراضي ومصايد األمساك والغاباتإىل  احلاجةيف حال انتفاء و 16-5

جيب ، ويف هذه احلالة .هذه املوارد تعطي ألصحاب احلقوق األصليني الفرصة األوىل يف استعادة ملكية

  .التعويض الذي حصل عليه أصحاب احلقوق مقابل املصادرة العتباراستعادة امللكية يف ا عملية أن تأخذ

 

، وخاصة من خالل استعمال قيم مقّدرة بطريقة  فسادال مكافحةاألطراف إىل  مجيعينبغي أن تسعى و 16-6

  .تطبيق احلق يف الطعنو ،والمركزيةشفافة وخدمات وعمليات  ،موضوعية

 

، نتيجة مصادرة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات عام ربت عمليات اإلخالء مربَّرة لغرضوإذا اعُت 16-7

املتصلة باحرتام حقوق  التزاماتهاأن تعامل مجيع املتضّررين مبا يتماشى مع جيب أن تقوم بها الدول، و

 . اإلنسان، وصونها، وحتقيقها

 

من احلصول  احمللية قد حيرم األفراد أو اجملتمعات ما أرض يف استخدام ، أو أي حتّولقبل أي إخالءو 16-8

، وذلك بالتشاور مع األطراف بدائل ممكنةجيب أن تبحث الدول عن ، يةاإلنتاج هاعلى موارد

اللجوء إىل اإلخالء، أو املتضررين، مبا يتماشى مع مبادىء هذه اخلطو  التوجيهية، وتوخيًا لتفادي 

  .منه حلّداإىل  أقّله

 

 يعجزوحني . النتهاكات حقوق اإلنسان تعريضهمإىل تشريد الناس أو  والنقل يؤدي اإلخالء نأ ينبغيال  16-9

 بقدر ما تتيحه املوارد، ،الئمةعلى الدولة أن تتخذ التدابري امليتعّين إعالة أنفسهم،  عناملتضررون 

ألمساك لومصايد  يةإنتاج أراٍض احلصول على وأ ،وإعادة التوطني ،للسكن مناسبة  بدائلريتوفل

  .غابات، حسب احلالو
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 إدارة احليازة :5اجلزء 

 

سجالت حقوق ب يف ما يتعّلق والغابات ،األراضي، ومصايد األمساك حيازةىل حوكمة إدارة إهذا اجلزء  تطّرقي

  .واملسائل العابرة للحدودوحّل املنازعات بشأن احليازة  ،والتخطيط املكاني املنظم ،والضرائب ،والتقييم ،احليازة

 

 سجالت حقوق احليازة- 07

 

لتسجيل حقوق احليازة ( العقاري والرتخيص واملسحالتسجيل  نظم مثل)ينبغي للدول أن توّفر نظمًا  17-1

العام ن اوالقطاع ةاحليازة، مبا يف ذلك احلقوق اليت متتلكها الدوللتحسني أمن حقوق  واجلماعية فرديةال

 ؛عرفية اليت تعتمد نظم حيازة تمعات احملليةاجملالشعوب األصلية وغريها من وحقوق  ،واخلاص

احليازة  وواجبات ل حقوقهذه النظم أن تسّجمن شأن و. ولسري العمل يف اجملتمعات احمللية واألسواق

أو  ،ع األراضيتلك احلقوق والواجبات، وِقَط اجلهات اليت حتوزمبا يف ذلك  ها،وتنشر ها،وحتفظ

  .احلقوق والواجبات هذه أو الغابات اليت تتصل بها ،أو مصايد األمساك ،ت الزراعيةاحليازا

 

ينبغي أن توفر الدول نظم تسجيل مالئمة لظروفها اخلاصة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية و 17-2

تسجيل حقوق لالثقافية ووينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل مالئمة من الناحية االجتماعية . املتواّفرة

تعزيز  ولغاية. عرفية األخرىاليت تعتمد نظم حيازة  تمعات احملليةغريها من اجملو ،الشعوب األصلية

أن جيب التخطيط املكاني واألغراض األخرى، ب املتصلةمع مصادر املعلومات األخرى  واءمةالشفافية وامل

. ونظم املعلومات املكانية األخرى ،رعيةمتكامل يشمل نظم التسجيل امل إىل وضع إطار كل دولةتسعى 

والقطاع  ،والقطاع العام ةحقوق حيازة الدول سجالت عنب ،يف كل اختصاص قضائي ،وينبغي االحتفاظ

 وحني يتعّذر. اليت تعتمد نظم حيازة عرفية تمعات احملليةغريها من اجملوالشعوب األصلية و ،اخلاص

، أو اليت تعتمد نظم حيازة عرفية تمعات احملليةغريها من اجملو تسجيل حقوق حيازة الشعوب األصلية

متنافسة يف تلك ي إيالء عناية خاصة ملنع تسجيل حقوق اإلشغاالت يف املستوطنات غري الرمسية، فينبغ

  .املناطق

 

واحلصول على  ،حقوق حيازته من تسجيلكل شخص  يتمّكنأن  ضمانالدول إىل  تسعىأن  وجيب 17-3

، تنفيذأن تنشئ وكاالت ال ، جيبوحسب االقتضاء. ألي سبب من األسبابدون متييز من املعلومات 

تسهيل وصول النساء  عناية إىلسجالت األراضي، مراكز للخدمة أو مكاتب متنقلة، مع إيالء ال من قبيل

مهنيني حمليني،  إمكانية اللجوء إىللدول أن تنظر يف من شأن او. إليها والفقراء واجملموعات الضعيفة

علومات عن مب زويد اجلمهورواخلرباء االجتماعيني، لت ،واملّساحني كّتاب العدل،و ،امنيمثل احمل

  .حقوق احليازة
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التكاليف  تقليصإجراءات مبّسطة وتكنولوجيات مناسبة حمليًا ل تنفيذأن تعتمد وكاالت ال وجيب 17-4

رض والوحدات املكانية األخرى وينبغي أن تكون الدقة املكانية لقطع األ. اخلدمات قديملت الزموالوقت ال

مزيد من الدقة املكانية يف  االحتياجات احمللية، مع توفري ة حبيث تتيح حتديدها بهدف تلبيةكافي

ينبغي  ،تسهيل استعمال سجالت حقوق احليازةلسعيًا و. الوقتمع مرور برزت احلاجة إليها  حال

الوحدات املكانية املتصلة بهذه بذه احلقوق احلقوق وأصحاب ه عنأن تربط املعلومات  تنفيذلوكاالت ال

 إلتاحةأصحاب احلقوق  وحسب ،الوحدات املكانيةفهرسة السجالت حسب  كذلك، جيب. احلقوق

ينبغي أن تكون  ،ويف إطار التقاسم األوسع للمعلومات العامة. حتديد احلقوق املتنافسة أو املتداخلة

. واحلكومات احمللية من أجل حتسني خدماتهاسجالت حقوق احليازة متاحة للوكاالت احلكومية 

  .لة عن حقوق احليازةمفّصبيانات  على أن تتضمنوينبغي تقاسم املعلومات وفقًا للمعايري الوطنية، 

 

ينبغي أن تضمن الدول سهولة توّفر املعلومات بشأن حقوق احليازة للجميع، رهنًا بالقيود اليت تفرضها و 17-5

 املشوبةتحديد املعامالت لالتدقيق العام  ، من دون مرّبر،هذه القيوديق ال جيب أن تعو. اخلصوصية

لدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تواصل السعي ا من شأنو. فساد أو املعامالت غري القانونيةبال

 ،اإلعالن على نطاق واسع عن العمليات وذلك من خاللالفساد يف تسجيل حقوق احليازة،  كافحةمل

  .على طلبات اخلدمة وأي إعفاءات، واملواعيد النهائية للرّد ،والرسوم بات،تطّلوامل

 

 التقييم- 08

 

وحسن التوقيت حلقوق احليازة ألغراض  عادللتقييم استخدام نظم مناسبة لدول ا وجيب أن تضمن 18-1

 ،الستثماراتل ، ومعامالت حقوق احليازة نتيجًةوضمانات القروض ،دة مثل تشغيل األسواقحمّد

تلك النظم أن تنهض باألهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية من شأن و. والضرائب ،واملصادرة

 . واالمنائية املستدامة األوسع نطاقًا

 

عتبار الأن تأخذ نظم التقييم يف ا احلرص علىأن تسعى السياسات والقوانني املتصلة بالتقييم إىل  وجيب 18-2

لقيم االجتماعية والثقافية والدينية والروحية والبيئية، حيثما كان ذلك ا من قبيلالسوقية،  غريالقيم 

  .مناسبًا

 

، وتشرت  هذه أن تضع سياسات وقوانني تشجع الشفافية يف تقييم حقوق احليازة ويتعّين على الدول 18-3

، لتوفري وإتاحتها ،وحتليلها ،الصلة ذاتعلومات املمن  هاأسعار البيع وغري تسجيلوينبغي . الشفافية

  .دقيقة وموثوقة للقيمة ديراتأساس لوضع تق
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وتنشر معايري وطنية للتقييم ألغراض حكومية وجتارية  ،لدول واألطراف األخرى أن تضعا ويتعّين على 18-4

 ، كماسقة مع املعايري الدولية ذات الصلةوينبغي أن تكون املعايري الوطنية مّت. األغراضوغريها من 

  .تدريب املوظفني منهجيات ومعايري دوليةوينبغي أن يتضمن 

 

 ، وذلكالع على معلوماتها وحتليالتها بشأن التقييمأن تتيح للجمهور االّط تنفيذوكاالت ال توّجب علىيو 18-5

الفساد يف التقييم من خالل شفافية  كافحةلدول أن تسعى إىل ما من شأنو. للمعايري الوطنية وفقًا

  .ويف حسابات الشركات واإلقراض ،إدارة املوارد العامة والتعويض يفواملعلومات واملنهجيات، 

 

 الضرائب- 09

 

وق احليازة من أجل املساهمة قسلطة مجع اإليرادات عن طريق فرض الضرائب املتصلة حببالدول  وتتمتع 19-1

 تشجيعف وقد تشمل هذه األهدا. والبيئية األوسع نطاقا ،االقتصادية، وهداف االجتماعيةاأل يف حتقيق

قوق حيازة ح ، أومللكيةاتركيز  مثاًل وعن املضاربات رغوبة قد تنتج عناملثار غري مكافحة اآلاالستثمار أو 

أو  ،جتماعيالا على الصعيد سلوك مرغوب أن تشّجع على اعتماد الضرائب ومن شأن .أخرى

  .بيئي، مثل تسجيل املعامالت أو إعالن قيمة البيع الكاملة، أو القتصاديالا

 

وأطر تنظيمية تعمل على تنظيم مجيع األوجه  ،وقوانني ،ينبغي للدول أن تسعى إىل وضع سياساتو 19-2

حيثما كان  ،وينبغي استخدام سياسات وقوانني الضرائب. املتعلقة بفرض الضرائب على حقوق احليازة

دمات والبنية التحتية ولتوفري اخل ،لتوفري متويل فعال ملستويات احلكومة غري املركزية ،ذلك مناسبًا

  .على املستوى احمللي

 

 ًاتدريب تنفيذالوكاالت موظفو  تلّقىأن ي ، كما جيبنبغي للدول أن تدير الضرائب بكفاءة وشفافيةوي 19-3

 ،اإلعالن عن تقديرات القيمة على أن يتّم وينبغي أن تستند الضرائب إىل قيم مناسبة. يشمل املنهجيات

وينبغي . اتالتقييم يفاحلق يف الطعن  فيجب أن توّفر للمكّلفني الدول أّما. بةاخلاضعة للضري واملبالغ

الفساد يف إدارة الضرائب، من خالل زيادة الشفافية يف استخدام القيم  كافحةللدول أن تسعى إىل م

  .املقدرة موضوعيًا

 

 ماملنظَّ التخطيط املكاني- 21

 

وينبغي للدول . فرض قيود قانونية على استخدامها عربق احليازة م على حقوط املكاني املنظَّيؤثر التخطي 21-1

مراقبة وإنفاذ االمتثال لتلك اخلطط، مبا يف ذلك التنمية أن تبادر إىل م، واملكاني املنّظ بالتخطيطتقوم أن 

أن  بويف هذا الصدد، جي. التوجيهية اخلطو أهداف هذه  مبا يعّزز، يف املناطق املتوازنة واملستدامة
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، وأن يوجد ومصايد األمساك والغابات ق التخطيط املكاني بني خمتلف أهداف استخدام األراضيّفيو

  .اتساقًا بينها

 

بني اجلنسني  ساواةسياسات وقوانني تراعي امل ينبغي للدول أن تضع، من خالل التشاور والتشارك،و 21-2

يط املكاني الرمسية أن تراعي، حيثما نظم التخط من شأنو. ، وأن تنشرهاماملكاني املنّظ التخطيطبشأن 

اليت تتبعها الشعوب األصلية وغريها من  ناطقيةوالتنمية املالتخطيط  أساليب، كان ذلك مناسبًا

  .يف هذه اجلماعاتويف عمليات صنع القرار  ،نظم حيازة عرفية ماعات اليت تعتمداجل
 

بطريقة تعرتف بالعالقات املتشابكة بني األراضي  مينبغي للدول أن تضمن إجراء التخطيط املكاني املنّظو 21-3

كما . اتخدامتها، مبا يف ذلك اجلوانب اجلنسانية هلذه االستخداماومصايد األمساك والغابات واست

اخلاصة، وترتيب أولوياتها، العامة واجملتمعية واملصاحل  ى إىل التوفيق بنيلدول أن تسعا يتعّين على

، املتنقلةوالرعوية  ،والزراعية ،ات الريفيةخدم، مثل االستخدماتاالستاستيعاب متطلبات خمتلف إىل و

وينبغي للتخطيط املكاني أن ينظر يف كل حقوق احليازة، مبا يف ذلك احلقوق . والبيئية ،واحلضرية

، على أن خماطر التخطيط املكاني ييمشرتا  إجراء عمليات مالئمة لتقا كما جيب. املتداخلة والدورية

  .اخلطط املكانية الوطنية واإلقليمية واحمللية تنسيق يتم

 

مشاريع  استعراضو ،ينبغي أن تضمن الدول املشاركة العامة الواسعة يف صياغة مقرتحات التخطيطو 21-4

اخلطط املكانية لضمان مراعاة أولويات اجملتمعات احمللية ومصاحلها، مبا يف ذلك الشعوب األصلية 

. تزويد اجملتمعات بالدعم أثناء عملية التخطيط ،عند الضرورة ،وينبغي .لألغذيةواجملتمعات املنتجة 

عن طريقة إدراج املدخالت العامة املستخلصة من املشاركة يف  تنفيذأن تفصح وكاالت ال كذلك، جيب

ضمانات ضد  وضع من خاللالفساد  كافحةلدول أن تسعى إىل ما تعّين علىوي. املكانية النهائية طاخلط

ما يتعلق بالتغيريات يف االستخدام  م سلطات التخطيط املكاني، وعلى وجه اخلصوص، يفسوء استخدا

  .لغ عن نتائج مراقبة االمتثالأن تّب تنفيذوينبغي لوكاالت ال. ماملنّظ

 

ينبغي أن يأخذ التخطيط املكاني يف اعتباره على النحو الواجب احلاجة إىل النهوض باإلدارة املتنوعة و 21-5

اإليكولوجية والتكثيف  -لألراضي ومصايد األمساك والغابات، مبا يف ذلك النهج الزراعية املستدامة

  .املستدام، ومواجهة حتديات تغري املناخ واألمن الغذائي
 

 حّل املنازعات حول حقوق احليازة- 20

 

على وسائل للحصول  وخمتصة، سباًل حياديةينبغي للدول أن توفر، من خالل هيئات قضائية وإدارية  21-1

أن توفر سبل انتصاف  كما عليهاحسنة التوقيت وميسورة وفعالة حلل املنازعات حول حقوق احليازة، 

بغي للدول أن تتيح وين. سبل االنتصاف تلك بشكل ناجزب ، على أن ُيعمليف االستئناف واحلقفعالة 

 ةولية، إما داخل وكالراحل األاملحل املنازعات احملتملة يف أو  فادي،تتهدف إىل للجميع آليات 
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وينبغي أن تكون خدمات حل املنازعات متاحة للجميع، نساء ورجااًل، من ناحية . أو خارجها تنفيذال

  .املوقع واللغة واإلجراءات

 

إنشاء حماكم أو هيئات متخصصة تتناول فقط النزاعات حول حقوق  الدول يف إمكانية أن تنظر ميكنو 21-2

وكذلك، . للخرباء داخل السلطات القضائية لتناول املسائل الفنية بستحدث مناصوأن ت ،احليازة

م، حماكم خاصة تتناول النزاعات حول التخطيط املكاني املنّظإنشاء  أن تنظر يف إمكانية ميكنها

  .، والتقييمواملسوحات

 

وحيثما . ليبديلة حلل املنازعات، وخباصة على املستوى احمل ر أشكااًلينبغي للدول أن تعزز وتطّوو 21-3

 عادلة، أن توفر طرقًا فيجب عليهامن األشكال املنشأة حلل املنازعات،  غريهاتوجد أشكال عرفية أو 

  .على وجه السرعةاملنازعات بشأن حقوق احليازة  ّلحلوغري متييزية  ، ومتاحة،وموثوقة

 

ازعات الواقعة يف جمال خربتها، حلل املن تنفيذوكاالت ال إمكانية اللجوء إىل للدول أن تنظر يفوميكن  21-4

 ، وذلكاليت تعود ملكّيتها ألفراداحلدود بني القطع  بشأنحلل املنازعات  املسؤولة عن املسح كالوكاالت

ينبغي إتاحة كما وعي، وأن تستند إىل تربير موض، خطيًاالقرارات  وجيب أن تصدر. يف السياق الوطين

  .احلق يف الطعن أمام السلطات القضائية

 

  .الفساد يف عمليات حل املنازعات كافحةينبغي للدول أن تسعى إىل م 21-5

 

شخاص القانونية لأل إىل توفري املساعدة أن تسعىجيب املنازعات،  ّلحلآليات دول وحني تنشىء ال 21-6

ات السلط ويتعّين على. دون متييزمن لنفاذ اآلمن للجميع إىل العدالة ا ، مبا يضمنواملهمشني املستضعفني

ها باملهارات والكفاءات الضرورية لتقديم وتمتع موظفي أن حترص على أن القضائية واهليئات األخرى

  .اخلدمات هذه

 

 املسائل العابرة للحدود- 22

 

لدى معاجلة  املتضررين، األطراف ، يف إطار اآلليات املالئمة ومبشاركةالتعاون الدول تبدي أن جيب 22-1

على يتعني و. وطنيةالغابات اليت تعرب احلدود الألراضي ومصايد األمساك واب املتصلة يازةمسائل احل

إيالء  ومع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهاكل اإلجراءات مع  ضمان اّتساقالدول 

اليت  وأّما يف الدول .ساريةالدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  لاللتزامات الواجب االعتبار

حلماية حقوق احليازة اخلاصة  األطراف يجب أن يتعاونفمتصلة حبقوق احليازة، تنشأ فيها مسائل 

  . بالشعوب املهاجرة، وسبل عيشها، وأمنها الغذائي، لدى تواجدها يف مناطقها
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لى اليت تؤثر ع مجيع األطراف يف حتسني فهم قضايا احليازة عرب احلدودالدول و تساهمينبغي أن و 22-2

األمساك الذين  ووصياد أو طرق اهلجرة املومسية اليت يسلكها الرعاة، املراعي ، مثلاجلماعات احمللية

  .يتعقبون خمزون األمساك عرب احلدود الدولية

 

حلوكمة احليازة، مبا يتماشى مع  املعايري القانونية ويتعّين على الدول أن توفر، عند االقتضاء، اتساق 22-3

ائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الق التزاماتها

اهليئات  كما جيب تنسيقها، حيثما هو مالئم، مع. ية والدولية الساريةمالناشئة عن الصكوك اإلقلي

رين حيثما ويتعّين على الدول، مبشاركة األطراف املتضّر. ذات الصلة ومع األطراف املتضّررين اإلقليمية

حليازة اليت تعرب إلدارة حقوق ا ز التدابري الدولية القائمة، أو تعّزتدابري دوليةهو مناسب، أن تضع 

وجيب أن يتّم هذا . ، على أن ُتنسَّق عند االقتضاء مع اهليئات اإلقليمية ذات الصلةاحلدود الدولية

 .وق مجيع املتضّررين، وحق4-8بشكل خاص حلماية سبل كسب العيش، ومتاشيًا مع الفقرة 

 

 ر املناخ وحاالت الطوارئتغّيلاالستجابات  :6اجلزء 

 

والكوارث  ،تغيُّر املناخ يف سياقيتطرق هذا اجلزء إىل حوكمة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات 

 .والنزاعات ،الطبيعية

 

 تغّير املناخ- 23

 

 املشروعة لألراضي، ومصايد األمساك، والغابات احرتام ومحاية حقوق احليازة الدول جيب أن تضمن 23-1

، مع روايتضّراألشخاص الذين من املرّجح أن اخلاصة جبميع األفراد، أو اجلماعات احمللية، أو 

الرتكيز على املزارعني، وصغار منتجي األغذية، واألشخاص الضعفاء واملهّمشني، يف القوانني، 

ا، مبا يتماشى مع هلثار تغّير املناخ واالستجابة آ مكافحةوالسياسات، واالسرتاتيجيات بهدف 

  .تغّير املناخ، حيثما تنطبقاتفاقات إطارية ذات الصلة بشأن  الناشئة عن التزاماتها

 

بالتشاور ، إجراءاتلدول، حسب االقتضاء، أن تسعى إىل إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وا ويتعّين على 23-2

 ،توفري أراٍض وإن. ناخممن قد يتعرضون للتشرد بسبب تغيُّر امل، نساء ورجااًل، اجلميعالتشارك مع و

. آخرينالضرر بسبل معيشة  لحقال جيب أن ُي وغابات وسبل معيشة بديلة للمشردين ،ومصايد أمساك

تقديم مساعدة خاصة للدول النامية اجلزرية الصغرية وغريها من  إمكانية أن تنظر يف وجيوز للدول أيضًا

  .الدول النامية
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  التشاور واملشاركة يف هذه اخلطو  التوجيهية، جيب أن تيّسر الدول مشاركة مجيع  مبادىءومتاشيًا مع   23-3

احمللية، أو الشعوب، مع الرتكيز على املزارعني، وصغار منتجي األغذية،  األفراد، واجملتمعات

فاوضات ويف تنفيذ برامج واملهّمشني الذين ميلكون حقوق حيازة مشروعة، يف امل الضعفاءواألشخاص 

 .  ف معهاّيخفيف من آثار تغّير املناخ والتكالت

 

 الكوارث الطبيعية- 24

 

 والغابات يف سياق ،ومصايد األمساك ،ينبغي أن تضمن مجيع األطراف معاجلة جوانب حيازة األراضيو 24-1

األطر  تصميمالواجب ومن . واالستجابة هلا الستعداد ملواجهتهاا، ولكوارث الطبيعيةا الوقاية من

اآلثار احملتملة للكوارث  تفاديالتنظيمية للحيازة، مبا يف ذلك التخطيط املكاني، على حنو يكفل 

  .، أو ختفيفهاالطبيعية

 

ومع  ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهااإلجراءات مع  اّتساقالدول  وجيب أن تضمن 24-2

ومن الواجب . ساريةالصكوك اإلقليمية والدولية ال الناشئة عنتزامات الطوعية الواجب لالل إيالء االعتبار

أن تتصرف مجيع األطراف وفقًا للمبادئ الدولية، مبا فيها وحسب االقتضاء مبادئ األمم املتحدة املتعلقة 

واملعايري  ،امليثاق اإلنسانيو ،"(مبادئ بنهريو)"بإعادة املساكن واملمتلكات لالجئني واملشردين داخليًا 

  .الدنيا يف جمال التصدي للكوارث

 

مجع املعلومات  كما جيب. واالستعداد هلا لكوارثا وقاية منأن تعاجل الدول احليازة يف برامج ال ينبغيو 24-3

، مبا يتماشى مع مبادىء التشاور للمناطق اليت ميكن أن تتأثر بالكوارث املشروعة عن حقوق احليازة

وينبغي أن تكون ُنظم تسجيل حقوق احليازة مرنة إزاء الكوارث . طو  التوجيهيةواملشاركة يف هذه اخل

للسماح ألصحاب احلقوق بإثبات حقوقهم  وذلك الطبيعية، مبا يف ذلك ختزين السجالت خارج املوقع،

جيب أن تسعى الدول إىل حتديد املناطق و. وحتديد أماكن ِقَطع أراضيهم والوحدات املكانية األخرى

لألشخاص الذين ميكن أن يتعرضوا للتشرد بسبب الكوارث الطبيعية، ة إلعادة التوطني املؤقتة الصاحل

 .هذه املناطقيف اعد الالزمة لتوفري أمن احليازة وينبغي وضع القو

 

أي توفري ألراٍض، و. ل احليازة يف مرحلة االستجابة للطوارئدِخينبغي للدول واألطراف األخرى أن ُتو 24-4

اك، وغابات، وسبل عيش املهّجرين ال جيب أن يعّرض إىل اخلطر حقوق اآلخرين وسبل ومصايد أمس

وينبغي نشر املعلومات . وكذلك، ينبغي اإلقرار حبقوق احليازة املشروعة، واحرتامها، ومحايتها. عيشهم

  .ضّررينمجيع األشخاص املتعلى عن حقوق احليازة واالستعمال غري املأذون به 

 

ينبغي مساعدة كما . لدول واألطراف األخرى أن تعاجل احليازة أثناء مرحلة إعادة التعمريينبغي لو 24-5

أيضًا توفري وسائل حلل  وجيب. ، بأمان وكرامةاألصلية مناطقهمإىل  يعودوااألشخاص املشردين مؤقتًا ل
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ات املكانية وإذا كان من الواجب إعادة رسم حدود قطع األراضي والوحد. املنازعات حول حقوق احليازة

مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف هذه اخلطو  القيام بذلك  ، من الضرورياألخرى

. بصورة دائمة همينبغي إعادة توطينوحني تتعذر عودة املعنيني إىل مناطقهم األصلية، . التوجيهية

مان تزويد األشخاص على إعادة التوطني يف هذه احلالة مع اجملتمعات املضيفة لض التفاوضوينبغي 

د وسبل عيش بديلة بطرق ال تهّد أراٍض، ومصايد أمساك، وغابات،املشردين بإمكانية الوصول اآلمن إىل 

  .تهمُسبل معيشحقوق اآلخرين و

 

 النزاعات املتصلة حبيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات- 25

 

يازة حب حؤول دون حتّول املسائل املتصلةلل الضرورية طواتاخلينبغي أن تتخذ مجيع األطراف و 25-1

وأن تضمن معاجلة جوانب  سبب يف نشوب نزاعات عنيفة، ، إىلوالغابات ،ومصايد األمساك ،األراضي

، مبا يف ذلك يف حاالت االحتالل حيث جيب أن تتصّرف وبعده ئه،وأثنا ،نزاع نشوب قبل احليازة

  .األطراف وفقًا للقانون اإلنساني الدولي الساري

 

 ومع ،القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي التزاماتهاكل اإلجراءات مع  تضمن اتساقعلى الدول أن و 25-2

مبا يف ذلك  سارية،الدولية الالصكوك اإلقليمية و الناشئة عنالطوعية  الواجب لاللتزامات إيالء االعتبار

ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة  ،بروتوكوهلاوحسب االقتضاء ما يتعلق باالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني و

كذلك، يتعّين على الدول،  "(.مبادئ بنهريو)"بإعادة املساكن واملمتلكات لالجئني واملشردين داخليًا 

  .خالل النزاعات وبعدها، أن حترتم القانون اإلنساني الدولي املرعي واملتصل حبقوق احليازة املشروعة

 

 طواتاخلحليازة إىل وقوع نزاعات عنيفة، ينبغي جلميع األطراف اختاذ لكي ال تؤدي مشاكل ا 25-3

وينبغي للدول أن تعيد النظر يف السياسات والقوانني ذات . حلل هذه املشاكل بوسائل سلمية الضرورية

 وز للدول،وجي. نزاعات نشوب يف تتسّبب قد  والعوامل األخرى اليت ،الصلة للقضاء على التمييز

تتيح طرقًا  تنظر يف إمكانية إنشاء آليات عرفية أو غريها من اآلليات احمللية اليت  أن ،حسب االقتضاء

 . على وجه السرعةل املنازعات بشأن حقوق احليازة حل متاحةو ،وغري متييزية ،وموثوقة عادلة،

 

  زةحقوق احليا احرتام ومحايةينبغي للدول واألطراف األخرى أن تسعى إىل  ،نزاعات لدى نشوء 25-4

القائمة  التزاماتهامتاشيًا مع و. املشروعة القائمة، وأن تضمن عدم إبطاهلا من جانب أطراف آخرين

والدولي ذات الصلة، ال يتوّجب على الدول اإلقرار حبقوق احليازة يف األراضي،  الوطينمبوجب القانون 

ينبغي توطني و. و عنيفةأ/ومصايد األمساك، والغابات املكتسبة، ضمن أراضيها، عرب وسائل قسرية و

بطرق حتمي حقوق وآمنة  ظروفيف بالنزاع  رين، وغريهم من األشخاص املتضّررينالالجئني واملهّج

، ومعاجلتها حسب ما هو توثيق انتهاكات حقوق احليازة كذلك، جيب. حيازة اجملتمعات املضيفة

لتوفري األدلة الالزمة  لسرقةوا وينبغي محاية السجالت الرمسية حلقوق احليازة من التدمري .مالئم
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يف املناطق و .الحقة تهدف إىل معاجلة هذه االنتهاكات وتيسري اإلجراءات التصحيحية املمكنة لعمليات

مع مراعاة املساواة  توثيق حقوق احليازة القائمة قدر املستطاع ، ينبغياليت ال توجد فيها هذه السجالت

وجيب اإلقرار حبقوق احليازة املشروعة . وشهادات شفهيةبني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل روايات 

أّما املعلومات عن حقوق احليازة واالستخدام غري . اخلاصة بالالجئني واملهجرين، واحرتامها، ومحايتها

 .فيجب أن ُتنَشر على كّل املتضّررين ،املأذون به

 

غي للدول واألطراف األخرى أن تضمن ينبات، أو حني أمكن، أو حني يتوقف النزاع، عويف حاالت النزا 25-5

وتدعم إرساء حلول مستدامة  املساواة بني اجلنسني،  معاجلة مشاكل احليازة بطرق تساهم يف عملية

يف العودة  هجرينينبغي مساعدة الالجئني وامل ،وعندما يكون من املمكن اسرتداد املمتلكات. ينضّررللمت

، مبساعدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صليةعلى حنو آمن وطوعي وكريم إىل أماكنهم األ

وينبغي أن تكون إجراءات . ووكاالت أخرى ذات الصلة، ومبا يتماشى مع املعايري الدولية السارية

وأن  ،بني اجلنسني ساواةوتراعي امل ،غري متييزية ، وإعادة تأهيلها، وجرب األضراراسرتداد املمتلكات

إجراءات اسرتداد  وينبغي أن تنّص. سرعةنبغي معاجلة مطالبات االسرتداد بواسع، وي ُتنَشر على نطاق

 عرفية على استعمال مصادر اليت تعتمد نظم حيازة تمعاتاجملحقوق الشعوب األصلية وغريها من 

 .التقليدية املعلومات
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 األخرى ذات الصلةواألطراف  اسرتداد املمتلكات، ينبغي التفاوض مع اجملتمعات املضيفة وحني يتعّذر 25-6

لالجئني وسبل عيش بديلة أراٍض، ومصايد أمساك، وغابات، من إىل اآلوصول العلى توفري ُسبل 

أن توّفر  خاصةإجراءات  ومن شأن. إعادة التوطني ُسبل معيشة اآلخرين هّدداّل تلضمان أ واملهّجرين

من إىل األراضي، ومصايد األمساك، اآل، ُسبل الوصول ، حيثما أمكنمبن فيهم األرامل واليتامىللضعفاء، 

  .والغابات

 

الذي  التمييزوكذلك  ،التمييز القائم سابقًا ملواجهةمراجعة السياسات والقوانني  ،عند االقتضاء ،ينبغيو 25-7

وينبغي إعادة إنشاء الوكاالت ذات الصلة بتوصيل اخلدمات الالزمة لضمان . ينشأ يف أثناء النزاعات

  .، حيثما كان ذلك مالئمًا أو ضروريًالحيازةاحلوكمة املسؤولة ل

 

 الرتويج، والتنفيذ، واملراقبة، والتقييم :7اجلزء 

 

متاشيًا مع الطبيعة الطوعية اليت تتسم بها هذه اخلطو  التوجيهية، تتوىل الدول مسؤولية تنفيذها،  26-1

  .ومراقبتها، وتقييمها

 

على الصعيد احمللي، والوطين،  ددة أصحاب املصلحةمتع وأطر الدول على إنشاء منصات ُتشجَّع 26-2

واإلقليمي، أو استخدام املنصات واألطر القائمة للتعاون بشأن تنفيذ هذه اخلطو  التوجيهية؛ ومراقبة 

نة حليازة األراضي، ومصايد األمساك، وتقييم التنفيذ يف والياتها القضائية؛ وتقييم آثار احلوكمة احملّس

يف سياق األمن الغذائي  كاٍفسني األمن الغذائي والتحقيق التدرجيي للحق يف غذاء والغابات؛ وبشأن حت

وجيب أن تكون هذه العملية شاملة، وتشاركية، ومراعية للمساواة بني . الوطين، والتنمية املستدامة

تطلب ويف إطار القيام بهذه املهام، قد . اجلنسني، وقابلة للتنفيذ، وفعالة من حيث الكلفة، ومستدامة

 . الدول دعمًا فنيًا من هيئات إقليمية ودولية

 

الشركاء يف التنمية، والوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية على دعم  شجَّعُي 26-3

اجلهود الطوعية اليت تبذهلا الدول يف تنفيذ هذه اخلطو  التوجيهية، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان 

ن يشمل هذا الدعم التعاون الفين، واملساعدة املالية، وتنمية القدرات املؤسساتية، وميكن أ. اجلنوب

وتقاسم املعارف وتبادل اخلربات، واملساعدة يف وضع سياسات وطنية خاصة باحليازة، ونقل 

  . التكنولوجيا

 
ذات الصلة  افستمد مجيع األطرئي العاملي املنتدى العاملي حيث يوجيب أن تشكل جلنة األمن الغذا 26-4

مون التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذه اخلطو  التوجيهية البعض، ويقّي الدروس من جتارب بعضهم
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وبالتالي، يتعّين على أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، وبالتعاون مع . ومالءمتها، وفعاليتها، وآثارها

ذه اخلطو  التوجيهية، تقدم احملرز يف تنفيذ هاجملموعة االستشارية، أن تقّدم تقريرًا إىل اللجنة بشأن ال

، ومن شأن هذه التقارير أن تكون عاملية وأن تضّم. ثارها ومساهمتها يف حتسني حوكمة احليازةوأن تقّيم آ

  .من بني أمور أخرى، التجارب اإلقليمية، واملمارسات الفضلى والدروس املستمدَّة

 

على اللجوء إىل اجلهود  ظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص،، مبا فيهم منشجَّع مجيع األطرافُيو 26-5

شجَّع مجيع ُيو. الوطنية سياقاتوفقًا لألولويات وال وتنفيذها،هذه املبادئ التوجيهية  تعزيزالتعاونية ل

  .املمارسات السائدة حتسنياألطراف على نشر املعلومات عن احلوكمة املسؤولة للحيازة من أجل 


