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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدولة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األّول  21-17روما، إيطاليا، 

التجاُرب واملمارسات اجليدة يف استخدام وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة 

 ا  والغابات يف سياق األمن الغذائي الونياملسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمس
 املوَجز والعناصر األساسية -)اخلطوط التوجيهية الطوعية(  

 

 مسائل تستدعي اهتمام جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 إّن اللجنة:

 

اخلط و  التوجييي ة الطوعي ة    جترب ة واس تخدام وتطبي ق     نع  للتقارير الطوعي  دعوة إىل التقديمالعقب  )أ( 

املسؤولة حليازة األراضي ومص ايد األا او والباب ات ي س يام األم ن الب ذائي ال وط         ن احلوكمة بشأ

احلدث املواضيعي الع املي   مساهمة. وهذه املساهمات ستثري 62)اخلطو  التوجييية الطوعية(، وردت 

ي يم اس تخدام   ، لتق2016للجن ة األم ن الب ذائي، ي أكتوبررتش رين األو      الثالث ة واألربع     ي الدورة 

اخلط  و  النط  ام ارب  راي الك  با للتق  ارير املقدم  ة أن يب  ّين و. اخلط  و  التوجييي  ة الطوعي  ةوتطبي  ق 

قد استخدمت وُطّبقت على نطام واسع ي أفريقيا وآس يا وأوروب ا وأمريك ا الالتيني ة     التوجييية الطوعية 

 .2012ام ومنطقة البحر الكارييب، منذ أن أقرتيا رنة األمن البذائي ي ع

 
املمارسات اريدة املرتبطة باملشاريع الناجحة مرارًا وتكرارًا ي هذه التقارير، وهي  م ن وقد مت توثيق عدد  )ب(

. وتتضّمن املمارسات اريدة، على سبيل املثا  ال احلص ر، املمارس ات   أصحاب املصلحةتستحق اهتمام 
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الفعالة ي القضايا املتعلق ة باحلي ازة وال دفاع    ، ومنحيم فرصة املشاركة أصحاب املصلحةاملتصلة بتمك  

، وتعزي ز املش اركة السياس ية واحل وار     لجي ات املعني ة املتع ددة   لمنت ديات ا املة    وإنشاء عن حقوقيم،

السياسي على الصعيدين الوط  واحمللي، وإدراج اخلطو  التوجييية الطوعية ي السياس ات والق وان    

مور زحزم على الصعيد الوط ، وتباد  اخل تات داخ ل البل دان وفيم ا     واألنظمة الوطنية بتولي زمام األ

 بينيا.

 
كباة من اخلتات على تييئة بيئة مواتية لتأم  حقوم احليازة )مما يزيد مثاًل من  حصةوقد ترّكزت  )ج(

سات القدرة على معارة قضايا احليازة أو إىل تعميم اخلطو  التوجييية الطوعية ي القوان  والسيا

أو  العاّمة(. وهو م ا يعكس أن اعتماد اخلطو  التوجييية الطوعية أمر حديث نسبيا بالنظر إىل العمليات

 الكامل تأثاالاملرتبطة بتنفيذها. وبالتالي، فإنه من الصعب ي هذه املرحلة تقييم  اآلليات الطويلة املدى

 ذه التجارب على األمن البذائي والتبذية.هل

 
التقارير معلومات كمية عن النتائج اليت مت احلصو  علييا، مل تكن املعلومات دائما  معظمت بينما قدم )د(

قابلة للمقارنة. ومن اأن توحيد املؤارات املستخدمة لقياس النتائج ي املستقبل أن حيّسن التحليل 

 الكّمي.

 
تنفيذ اخلطو  التوجييية اليت قامت بيا رنة األمن البذائي لتسجيل ورصد  األوىلهذه احملاولة  )ه (

الطوعية ي مجيع أحناء العامل ال متثل منوذجًا أساسياًّ للرصد املستقبلي، إذ إنه من غا احملتمل أن 

تبّين مجيع أنشطة اخلطو  التوجييية الطوعية، لكّنيا متّثل مرجعًا للمراقبة ي املستقبل بتوفا 

 بيا، والنتائج اليت مت احلصو  علييا. معلومات جيدة عن األعما  ارارية، وأين ومن يقوم
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 معلومات أساسية -أواًل
 

تنظيم  2015قررت رنة األمن البذائي العاملي )اللجنة( ي دورتيا العامة الثانية واألربع  املعقودة ي عام  -1

لتقاسم التجارب  ،2016حدث مواضيعي عاملي أثناء دورتيا الثالثة واألربع  املقرر عقدها ي أكتوبررتشرين األو  

وتقييم استخدام وتطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األااو والبابات 

، إسيامًا ي رصد التقدم احملرز حنو تنفيذ اخلطو  1ي سيام األمن البذائي الوط  )اخلطو  التوجييية الطوعية(

2التوجييية الطوعية
أصحاب باملساهمات الواردة من  3هذا التقييم العاملي الثاني للخطو  التوجييية الطوعيةويسرتاد  .

 .4املصلحة

 

من جتارب  وثقوهمن التحاور استنادًا إىل ما  املتعددين أصحاب املصلحةوسيمّكن احلدث املواضيعي العاملي  -2

 وممارسات سليمة. وتتمثل األهداف الرئيسية فيما يلي:

 

 ي تطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية، والتعلُم منيا اريدةب واملمارسات تقاسم التجار 
 املساهمة ي رصد التقدم احملرز ي تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية وطنيًا وإقليميًا وعامليًا 
 استخالص الدروس لتحس  أنشطة اللجنة ي رصد اخلطو  التوجييية الطوعية 

  

                                                      
ار ذلك الطوعية لتعزيز تأم  حقوم احليازة والوصو  على قدم املساواة إىل األراضي ومصايد األااو والبابات، باعتبتسعى اخلطو  التوجييية   1

 أثناء الدورة )االستثنائية( الثامنة والثالث  للجنة. 2012وسيلة لضمان األمن البذائي للجميع. وقد ُأيدت اخلطو  التوجييية الطوعية ي عام 
يع األطراف ذات فيه مج الذي تستمد العاملي من اخلطو  التوجييية الطوعية: ينببي أن تكون رنة األمن البذائي العاملي املنتدى 4-26القسم   2

الي ينببي الصلة الدروس من جتارب بعضيا البعض، وتقّيم التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذه اخلطو  التوجييية وأهميتيا وفعاليتيا وآثارها. وبالت

احملرز ي تنفيذ هذه اخلطو  أن تقدم أمانة رنة األمن البذائي العاملي، بالتعاون مع اجملموعة االستشارية، تقارير إىل اللجنة بشأن التقدم 

التجارب التوجييية، وأن تقّيم آثارها ومساهمتيا ي حتس  حوكمة احليازة. وينببي أن تكون هذه التقارير عاملية وأن تضّم، من ب  أمور أخرى، 

 اإلقليمية واملمارسات الفضلى والدروس املستخلصة.
، لتباد  املعلومات عنيا وعرض التقدم احملرز اعتمادها، أي بعد سنت  من 2014أياررمايو  14ُأجري تقييم أو  للخطو  التوجييية الطوعية ي   3

ي تنفيذها ووضع خطط للمستقبل. وتضّمن هذا احلدث حلقيت نقاش، رّكزت إحداهما على األنشطة على الصعيد العاملي واألخرى على دراسات 

 احلاالت اإلفرادية القطرية.
 ةواإلقليمي ةالوطني األصعدةبشأن تنفيذ منتجات اللجنة من خال  تنظيم أحداث على ي املستقبل  أصحاب املصلحةساهمات أن ُتقدَّم متوقع ُي  4

 . وقد صاغت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد )جمموعة العمل( ي اآلونة األخاة اختصاصات لتقديم إراادات من أجل تقاسمةوالعاملي

مارسات السليمة ي تطبيق مقررات اللجنة وتوصياتيا عن طريق تلك األحداث. وتوصي االختصاصات باتباع نيج متسق مع مبادئ اللجنة التجارب وامل

واألربع   املتمثلة ي امتالو زمام األمور على الصعيد القطري والشمولية واملشاركة والتنسيق والشفافية، وسُتعرض على اللجنة ي دورتيا الثالثة

 .عتمادهاال
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. وتقدم ي البداية حملة عامة 5أصحاب املصلحةالرئيسية للتقارير الواردة من وتلخص هذه الوثيقة العناصر  -3

وقائعية عن التقارير، ثم تعرض التجارب املتصلة باخلطو  التوجييية الطوعية ي إطار مخسة نُيج تكاملية، والنتائج 

  ساهمت ي اجا  التجارب.الرئيسية اليت اريدةاحملرزة، واحملفزات الرئيسية، والقيودرالتحديات، واملمارسات 

 

 التقارير الواردة -ثانيًا
  

تقريرًا ااماًل،  15تقريرًا إقليميًا ومتعدد األقطار، و 11تقريرًا قطريًا، و 36تقريرًا، منيا  62ورد ما جمموعه  -4

تباعًا قائمة  3و 2 امللحق التبطية اربرافية للتقارير القطرية. وترد ي  1 امللحقتبطي مساحة جبرافية ااسعة. ويب  

 التقارير وحملة عامة عن املعلومات املقدمة فييا.

 

 7تقارير قطرية عن آسيا؛ و 8تقارير إقليميةرمتعددة األقطار عن أفريقيا؛ و 3وورد أربعة عشر تقريرًا قطريًا و -5
إقليمية عن أمريكا الالتينية تقارير  3تقارير قطرية و 7تقارير إقليميةرمتعددة األقطار عن أوروبا؛ و 5تقارير قطرية و

 والكارييب.

 

 التقارير حسب املنانق

 اجملموع تقرير إقليميرمتعدد األقطار تقرير قطري املناطق

 17 3  14 أفريقيا

 8 0 8 آسيا

 12 5 7 أوروبا

 10 3 7 الكارييبالبحر أمريكا الالتينية و

 47 11 36 اجملموع

 

تقريرًا  20تقريرًا من اركاء إمنائي  ثنائي  ومتعددي األطراف؛ و 31ووردت تسعة تقارير من حكومات؛ و -6

أصحاب من منظمات اجملتمع املدني؛ وتقريران من القطاع اخلاص. وأاار معظم تلك التقارير إىل إاراو عدة فئات من 

لشعبية ومنظمات ي تنفيذ األنشطة )مثل احلكومات واريات املاحنة ومنظمات اجملتمع املدني واحلركات ا املصلحة

 القطاع اخلاص(.

 

تقارير على البابات،  3تقارير على مصايد األااو، و 3وركز أربعون تقريرًا تركيزًا حصريًا على األراضي، و -7

 تقريرًا نيجًا ااماًل إزاء حوكمة حيازة األراضي ومصايد األااو والبابات. 16بينما اتبع 

 

                                                      
مجيع التقارير ي إعداد هذه املذكرة اإلعالمية، مبا ي ذلك املساهمات اليت توثق  روعيتاملعلومات املقدمة ي التقارير. وقد تستند املذكرة حصرًا إىل   5

 أصحاب املصلحة املتعددينحوار " ي تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية ي أوروبا وآسيا الوسطى اليت اسُتراد بيا ي اريدةالتجارب واملمارسات 

. وقد ُنظم هذا احلدث بعد "بشأن تقاسم التجارب وإجراء التقييم فيما يتعلق باستخدام وتطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية ي أوروبا وآسيا الوسطى

 .2016مايورأيار  3مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألوروبا الذي ُعقد ي أنطاليا برتكيا، ي 
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سبتمترأيلو   30نيى زحلو  ارب املوثقة ي التقارير قد أنيي بالفعل أو سُيي املائة من التج 40وكان أكثر من  -8

2016. 

 

، وذكر أقل من املساواة ب  ارنس وأاار نصف التقارير تقريبًا إىل إيالء اهتمام خاص لقضايا املرأة وقضايا  -9

 نصفيا تقريبًا تركيزًا على الفئات الضعيفة.

 

 التجارب -ثالثًا

 

 لتجارب وفقًا للنهج املتبعتصنيف ا -ألف

 

ُصنفت التجارب إىل مخسة نُيج، استنادًا إىل األنشطة والنتائج. وتوثق معظم التقارير اتباع أكثر من نيج  -10

 واحد.

 

باخلطو  التوجييية الطوعية وبقضايا حوكمة  أصحاب املصلحةركز هذا النيج على توعية  :اإلرتقاء بالوعي

نات اليت تتيحيا هذه اخلطو  ملعارة القضايا املتصلة باحليازة. واستيدفت هذه احليازة وحتس  فيم اإلمكا

، وخاصة اجملتمع املدني واحلكومات. ومن األمثلة على األنشطة أصحاب املصلحةاريود جمموعة واسعة من 

الطوعية؛ ي هذا الصدد عقد اجتماعات حمددة اهلدف لشر  املبادئ الرئيسية الواردة ي اخلطو  التوجييية 

وتنظيم احلمالت اإلعالمية، مبا ي ذلك البث اإلذاعي والتلفزيوني؛ ودراسات حاالت إفرادية لتوثيق وجود 

مشاكل تتعلق باحليازة؛ فضاًل عن صياغة وتوزيع وثائق مرتبطة باخلطو  التوجييية الطوعية باللبات 

 احمللية، ومطبوعات وجيزة تسيل قراءتيا.

 

على تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية.  أصحاب املصلحةذا النيج على تعزيز قدرة ركز ه تنمية القدرات:

واستيدفت جمموعة واسعة من  بالوعي االرتقاءبوارتبطت هذه اريود، ي معظم احلاالت، ارتباطًا اديدًا 

لية ، وخاصة اجملتمع املدني واحلكومات، ولكنيا استيدفت أيضًا قادة اجملتمعات احملأصحاب املصلحة

املتضررة من القضايا املتصلة باحليازة. ومن األمثلة على األنشطة ي هذا الصدد، تنظيم دورات تدريبية وحلقات 

عمل بشأن املواضيع املتصلة باخلطو  التوجييية الطوعية وتطبيقاتيا العملية؛ ودورات للتعلم اإللكرتوني مشلت 

 م التق  للحكومات.؛ وتقديم الدعأصحاب املصلحةجمموعة واسعة جدًا من 

 

ركز هذا النيج على إنشاء منابر دائمة ذات طابع مؤسسي،  :6أصحاب املصلحة املتعددينإنشاء منابر تضم 

ُتعتت وسيلة لضمان التنفيذ الفعا  للخطو  التوجييية الطوعية، حيث تتضافر جيود األطراف الفاعلة املعنية 

اريات هذا النيج، من الناحية العملية، على ارمع ب   لتحقيق أهداف مشرتكة مرتبطة باحليازة. ويركز

                                                      
 من التقارير الشراكات بوجه أعم.جدًا يتناو  عدد أكت   6
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كافة لتشرتو ي وضع رؤيتيا وأولوياتيا واسرتاتيجياتيا ارماعية فيما يتعلق باحلوكمة املسؤولة  املعنية

 لألراضي، وترصد التقدم احملرز ي تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية واالمتثاَ  هلا.

 

ركز هذا النيج على تعميم مراعاة اخلطو  التوجييية الطوعية ي األطر  سياساتية:إصالح األنر القانونية وال

القانونية والسياساتية. ومن األمثلة على األنشطة ي هذا الصدد: األفرقة الوزاريةراملنتديات احلكومية اليت تعقد 

الت حيازة األراضي اجتماعات منتظمة لبحث القضايا املشرتكة فيما يتعلق زحوكمة احليازة؛ وحتليل حا

أصحاب وإعداد ورقات موقف بشأن القوان  والسياسات؛ وتقييم الثبرات ملعرفة مدى امتثا  قوان  وسياسات 

 للخطو  التوجييية الطوعية؛ وأنشطة الدعوة اليت تستيدف احلكومات ي املقام األو . املصلحة

 

فيذ، بتعزيز االستخدام العملي للخطو  ركز هذا النيج على التن تفعيل اخلطوط التوجيهية الطوعية:

التوجييية الطوعية ومساعدة اجملتمعات احمللية على تأم  احلقوم املتصلة باألراضي. ومن األمثلة على 

األنشطة ي هذا الصدد: حتديد املنازعات، ورسم خرائط األراضي وترسيم احلدود؛ ووضع آليات لتسوية 

الختبار تنفيذ القوان رالسياسات ارديدة؛ ووضع نظم تسجيل جديدة املنازعات؛ واالضطالع بتجارب رائدة 

 وي املتناو .

 

 وفيما يلي توزيع التقارير حسب النيج املتبع: -11

 

  تقريرًا من  36(، وتنمية القدرات )62تقريرًا من أصل  38) بالوعي االرتقاءركز أكثر من نصف التقارير على

 (62تقريرًا من أصل  33والسياساتية )(، وإصال  األطر القانونية 62أصل 
 ( 62تقريرًا من أصل  22تناو  حنو ثلث التقارير تفعيل اخلطو  التوجييية الطوعية) 
 ( 62تقريرًا من أصل  12ركز ُخمس التقارير تركيزًا حمددًا على إنشاء منابر تضم جيات معنية متعددة) 

 
 والنيج املتبع: ةأصحاب املصلحوفيما يلي توزيع التقارير حسب فئة  -12

 

 يف املائة من التجارب املوثقة يف التقارير على األنر القانونية والسياساتية أو  67كز الشركاء اإلمنائيون: ر

تقريرًا من أصل  15) اإلرتقاء بالوعيي املائة منيا على  48(؛ وركز 31تقريرًا من أصل  21) تنمية القدرات

أصحاب ي املائة على املنابر اليت تضم  20(؛ و31تقريرًا من أصل  13ي املائة على التفعيل ) 42(؛ و31

 (31تقارير من أصل  6) املصلحة املتعددين
 ي  45(؛ و20تقريرًا من أصل  15) اإلرتقاء بالوعييف املائة من التجارب على  75كز اجملتمع املدني: ر

ي املائة على املنابر  20(؛ و20ارير من أصل تق 9املائة على تنمية القدرات أو األطر القانونية والسياساتية )

تقارير من أصل  3ي املائة على التفعيل ) 15(؛ و20تقارير من أصل  4) أصحاب املصلحة املتعدديناليت تضم 

20) 
  :وتنمية القدرات والتفعيل اإلرتقاء بالوعيركزت أغلبية التجارب على احلكومات 
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 وتنمية القدرات واألطر القانونية والسياساتية  اإلرتقاء بالوعيتان القطاع اخلاص: تتناو  التجربتان الوارد

 والتفعيل
 

 والنيج املتبع أصحاب املصلحةالتقارير حسب 

 

الشركاء اإلمنائيون الثنائيون   النهج

 ومتعددو األنراف

 (تقريرًا 31)

 اجملتمع املدني

 تقريرًا( 20)

 احلكومات

 تقارير( 9)

 القطاع اخلاص

 )تقريران(

 موعاجمل

 38 1 7 15  15 اإلرتقاء بالوعي

 36 1 5 9 21 تنمية القدرات

املنابر اليت تضم 

صلحة مأصحاب 

 متعددين

6 4 2 0 12 

األطر القانونية 

 والسياساتية

21 9 2 1 33 

 22 1 5 3 13 التفعيل

 ملحوظة: توثق معظم التقارير اتباع أكثر من نيج واحد.

 

 كل نهج من الُنهج اخلمسةالنتائج احملرزة يف إنار  -باء

 

 16معلومات نوعية وكمية عن أهم نتائج التجارب. غا أن ُربع التقارير ) تقديم أصحاب املصلحةُطلب من  -13
 ( مل يشر إىل أي نتائج كمية.62تقريرًا من أصل 

 

 وفيما يلي النتائج احملرزة حسب النيج املتبع: -14

 

، مبا ي ذلك تنظيم أحداث صباة وواسعة النطام اإلرتقاء بالوعيطة ُنفِّذ العديد من أنش :اإلرتقاء بالوعي

ونشر املعلومات. وباحتساب األرقام الواردة ي التقارير، أدت هذه األنشطة مباارة إىل زيادة معرفة وفيم حوالي 

 أسرة بقضايا وحقوم احليازة. 5 000فرد وأكثر من  100 000

 

وحلقات العمل الرامية إىل تنمية القدرات ودورات التعلم اإللكرتوني  أتاحت أنشطة التدريب تنمية القدرات:

أسرة لتنفيذ اخلطو  التوجييية  100 000فرد باإلضافة إىل  300 000فرصًا لتأهيل وزيادة قدرة حوالي 

الطوعية. واكتسبت فئات ضعيفة معارف وفيمًا أفضل لقضايا احليازة، مما عزز قدرتيا على التعبئة والتفاوض 

على حقوقيا، سواء فيما بينيا أو مع احلكومات واألطراف القائمة على تنمية األراضي. وباملثل، عززت 

 احلكومات قدرتيا على إدارة ومعارة قضايا احليازة.
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اكلت عمليات اختاذ القرار الشاملة للجميع اليت ميتلك البلد  :أصحاب املصلحة املتعددينإنشاء منابر تضم 

لفئات الضعيفة اليت ُتستبعد عادة ي صنع القرار( عاماًل رئيسيًا ي جيود تنفيذ اخلطو  زماميا )وتشمل ا

، مبشاركة أكثر من أصحاب مصاحل متعددةمنتًا يضم  26التوجييية الطوعية ورصدها. وقد أنشئ ما جمموعه 

اد  املعلومات وإجراء ويّسرت تب أصحاب املصلحةجية معنية. وساعدت هذه املنابر ي تعزيز الثقة ب   1 000

 املناقشات باستمرار بشأن سبل املضي قدمًا ي تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية.

 

تعزيز احلوكمة برتسيخ اخلطو  التوجييية الطوعية داخل األطر ذات  إصالح األنر القانونية والسياساتية:

ن ثم على امتالو زمام األمور على الصعيد الصلة؛ وتطوير احليازة القطري، بالرتكيز على األولويات الوطنية وم

الوط ؛ واختاذ قرارات مستناة قائمة على التحليل؛ وإدراج اخلطو  التوجييية ي جداو  األعما  السياسية. 

استعراضًا للقوان  واألطر القانونية والنظم، مبا ي ذلك  13وُذكرت النتائج التالية ي التقارير: ورقتا موقف؛ و

عامة بشأن احليازة؛ واألدوات واخلطو  التوجييية؛ واجتماعات وحوارات  اتسياس 37وان ؛ ومشاريع الق

الدعوة مع صناع القرار احلكومي ؛ واالضطالع بأنشطة خمتلفة متصلة بإدارة احليازة. وأبرزت عدة تقارير ما 

كبا ي نسبة عالية من السكان تنطوي عليه األطر القانونية والسياساتية اليت مشليا اإلصال  من تأثا حمتمل 

 فور تنفيذها.

 

تسوية املنازعات؛ والوصو  إىل األراضي؛ وتسجيل سندات ملكية األراضي؛ واحلصو  على ايادات  التفعيل:

حيازة األراضي، وال سيما للفئات الضعيفة. وأثَّر تفعيل اخلطو  التوجييية الطوعية تأثاًا مباارًا ي أكثر من 

 .7مليون فرد

 

 احملفزات الرئيسية -يمج

 

تسلط التقارير الضوء على عدد من احملفزات الرئيسية، مثل العوامل اخلارجية اليت ساهمت ي حتقيق نتائج  -15

 إجيابية من األنشطة املنفذة.

 

 وتشمل احملفزات املرتبطة باحلكومة ما يلي: -16

 

 مثاًل(38وت 14العمل السياسي القوي واملتواصل )التقريران ت ، 
 مثاًل(38وت 14الطلب احلكومي على التدخل وطنيًا وحمليًا )ت ، 
 مثاًل(33وت 14عالقات عمل جيدة وتنسيق ب  مجيع املستويات احلكومية وعلى نطام القطاعات كليا )ت ، 
 مثاًل(61وت 33مؤسسات وطنية جيدة األداء )ت ، 
 مثاًل(22وت 6أطر حيازة مؤسسية موجودة وجيدة األداء )ت ، 

                                                      
( استفادوا من حوكمة أفضل لألراضي، ألن التنامج ُنفذ منذ عام 33تاخص أاا إلييم ي تقرير التازيل ) 30 000 000ال يشمل هذا الرقم   7

 ومل يذكر التقرير استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية. ،2002
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 على النُيج اليت تضم جيات معنية متعددة والنُيج القائمة على توافق اآلراء فضاًل عن التعاون مع االنفتا  

 ، مثاًل(35وت 11اجملتمع املدني )ت
 

والعمل السياسي عنصر رئيسي لتعزيز الرتتيبات القانونية واملؤسسية واإلدارية لضمان احلوكمة املسؤولة  -17

الذي يِرد ذكُره أكثر من غاه ي التقارير، األمر الذي يعكس أهمية هذا العامل للتجارب والفعالة للحيازة، وهو احملفز 

 الناجحة.

 

 وتشمل احملفزات اهلامة األخرى ما يلي: -18

 

  الزخم احلالي بشأن القضايا املتصلة باحليازة، مثل الزخم الناتج عن الصياغة ارارية للقوان  أو السياسات

 ، مثاًل(14وت 8وت 7ذات الصلة )ت
 مثاًل(33وت 9وضع قضايا احليازة ي حمور جدو  األعما  السياسي )ت ، 
 مثاًل(20وت 14الطلب من جانب السكان واملستفيدين )ت ، 
  مثاًل(46وت 17وباستخدام اخلطو  التوجييية الطوعية )ت "القضية"ب  أصحاب املصلحةالتزام ، 
 مثاًل(8وت 5جمتمع مدني مدرب تدريبًا جيدًا ومنظم ومؤثر )ت ، 
 مثاًل(54وت 37اعرتاف عام بدور األرض احملوري ي حتقيق التنمية املستدامة )ت ، 
 مثاًل(47وت 10قدرات تقنية عالية ي البلد املع  )ت ، 
  الدعم املقدم من اريات املاحنة وتنسيق مت  ب  اريات املاحنة ي البلدان، مما يضمن اتباع نيج متسق

 ، مثاًل(54وت 29)ت
 مثاًل(33وت 40وجود وعي اديد بقضايا احليازة واهتمام وسائط اإلعالم بيا )ت ، 
   مثاًل(51وت 49)ت أصحاب املصلحةارتفاع مستوى الثقة ب ، 

 
 القيود والتحديات -دال

 

أبرزت التقارير أيضًا بعض التحديات والقيود اهليكلية الرئيسية اليت تعكس ي كثا من األحيان غياب  -19

 املذكورة أعاله. وُأبرز عدد من التحديات اخلاصة ي إطار كل نيج. "زات الرئيسيةاحملف"

 

 ، مشلت هذه التحديات صعوبات ي اجملاالت التالية:اإلرتقاء بالوعيفبخصوص  -20

 

 مثاًل(32الوصو  إىل املناطق النائية )ت ، 
 اًل(، مث42فيم العناصر التقنية الواردة ي اخلطو  التوجييية الطوعية )ت 
  مثاًل(20)ت "حقوم احليازة املشروعة"على استيعاب مفيوم  أصحاب املصلحةمساعدة ، 
 (43احلصو  على البيانات واملعلومات، مثل البيانات املصنفة حسب نوع ارنس )ت 
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 (.، مثاًل14، متثَّل التحدي ي قلة إملام احلكومة احملليةرالفئات الضعيفة )تبتنمية القدراتوفيما يتعلق  -21

 

 ، مشلت هذه التحديات ما يلي:ينمتعدد أصحاب مصلحةاملنابر اليت تضم وخبصوص  -22

 

 مثاًل(، وال سيما األطراف القائمة على تنمية األراضي على 7صعوبة حشد مجيع األطراف الفاعلة املعنية )ت ،

 ، مثاًل(9نطام واسع والقطاع اخلاص )ت
 مثاًل(49كتيا على نطام واسع )تحتديات ي ضمان إدماج الفئات الضعيفة ومشار ، 
 مثاًل(48اختال  موازين القوى ي اختاذ القرارات النيائية )ت ، 

 
 ، مشلت هذه التحديات ما يلي:باألنر السياساتية والقانونيةوفيما يتصل  -23

 

 مثاًل(8صعوبة ربط اخلطو  التوجييية الطوعية بالعمليات الوطنية ذات الصلة )ت ، 
 مثاًل(9الزخم السياسي )ت صعوبة احلفاظ على ، 
 مثاًل(15تبيُّر احلكومات ومن ثم احلاجة إىل إعادة بناء الثقة ومواءمة الطلبات ارديدة )ت ، 
 مثاًل(17الديناميات السياسية السلبية )ت ، 
 مثاًل(32تضارب املسؤوليات املؤسسية )ت ، 
 مثاًل(24تضارب األطر القانونية والسياساتية )ت ، 
 مثاًل(48ميقراطي ورأو املعارضة السياسية )تالطابع غا الد ، 
 مثاًل(15طو  العمليات اإلدارية )ت ، 
 مثاًل(53مقاومة التشكيك ي املعايا القانونية والسياساتية القائمة )ت ، 
 مثاًل(49نقص متثيل الفئات الضعيفة ي اختاذ القرارات )ت ، 
 مثاًل(.34صال  حوكمة احليازة )توجود مصاحل خاصة مع أطراف فاعلة تعرقل املوافقة على إ ، 

 
، مثاًل(، 14، مشلت هذه التحديات ما يلي: قلة إملام احلكومات احمللية باملوضوع )تبالتفعيلوفيما يتعلق  -24

 ، مثاًل(.14وتدني مستوى الثقة ي صحة ايادات امللكية العرفية لتأم  حقوم احليازة )ت

 

 لي:وتشمل التحديات اهلامة األخرى ما ي -25

 

 بينما تنطوي النُيج أصحاب املصلحة، مثاًل( وقلة الوقت املتا  إلاراو مجيع 16ِقصر مدة املشاريع )ت ،

 ، مثاًل(59الشاملة للجميع ي البالب على عمليات طويلة األمد )ت
 مثاًل(24االفتقار إىل حتليالت مفصلة تقوم على اخلطو  التوجييية الطوعية لتوجيه جيود التنفيذ )ت ، 
 مثاًل(47ضارب النُيج اليت تروج هلا خمتلف األطراف الفاعلة الدولية )تت ، 
 مثاًل(24قلة تباد  املعلومات والدروس املستخلصة بشأن تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية )ت ، 
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 مثاًل(3القيود املفروضة على املوارد )ت ، 
   التوجييية الطوعية أحيانًا، رغم وجود جتاوز اخلطو  التوجييية أو املبادئ أو الضمانات األخرى اخلطو

 ، مثاًل(24اعرتاف متزايد باستمرار بيذه اخلطو  باعتبارها املعيار الدولي بشأن احليازة وحوكمتيا )ت
  فرض قيود على احلصو  على املعلومات ذات الصلة، وال سيما من جانب احلكومات، ومن أطراف فاعلة

 ، مثاًل(24اخلطو  التوجييية الطوعية لرصد امتثا  احلكومة )ت أخرى أيضًا، مما أدى إىل صعوبة استخدام
 مثاًل(43وت 13التقاليد واألعراف اليت تقيد، مثاًل، وصو  النساء إىل األراضي )ت ، 
  حمدود لكيفية  الذين لدييم فيم أصحاب املصلحةكون اخلطو  التوجييية الطوعية غا مألوفة لدى العديد من

 ، مثاًل(38استخداميا )ت
 

 اجليدةاملمارسات  -هاء

 

أبرزت التقارير عددًا من املمارسات السليمة اليت ساهمت ي اجا  التجارب. ومشلت هذه املمارسات، على  -26

 سبيل املثا  ال احلصر، ما يلي:

 

باملشاركة الفعالة ي تأم  حقوم احليازة من خال  اإلجراءات  م، مما اح هلأصحاب املصلحةمتكني  -27

 ة:التالي

 

  إلذكاء الوعيتمعات حملية وجمموعات مستيدفة من خال  أحداث وحوارات فعالة جمل توعيةتنفيذ أنشطة 

 ، مثاًل(61وت 54وت 36وت 14وت 10وت 3)ت
  20على تناو  قضايا احليازة على حنو تام من خال  األنشطة التدريبية وحلقات العمل )ت القدرةتعزيز 

 ، مثاًل(59وت 52وت 47وت 42وت
 يز حقوم احليازة املنصفة، مبا ي ذلك املساواة ب  ارنس  وضمان حقوم الفئات الضعيفة والشعوب تعز

 ، مثاًل(60وت 45وت 43وت 27وت 5وت 4األصلية )ت
 

أصدحاب املصدلحة   ، مشلد  اجتماعدات منتةمدة رشداركة     أصدحاب املصدلحة  اتباع نُهج تنطوي على تعددد   -28

إلجياد حلو  ااملة ملا يعرتض احليازة م ن حت ديات متع ددة األوج ه. وأدى      حةيف إنار عملية شفافة ومفتو مجيعهم

هذا النيج التشاركي إىل تعميق فيم املبادئ الواردة ي اخلطو  التوجييية الطوعية، وس اهم ي التوص ل إىل في م مش رتو     

 للخطو  التوجييية وتطبيقيا، وزيادة درجة امتالو زمام األمور من خال  ما يلي:

 

 مثاًل(48وت 44وت 37وت 36وت 24لم من األقران وتقاسم التجارب )تالتع ، 
 مثاًل(62وت 39وت 15وت 10وت 7االارتاو ي حتديد املشاكل وصياغة احللو  )ت ، 
 مثاًل(58وت 56وت 49وت 34بناء توافق اآلراء ووضع رؤية واسرتاتيجية مشرتكت  )ت ، 
 مثاًل(35وت 31وت 6وت 1ات )تاملشاركة ي عمليات وضع السياسات واختاذ القرار ، 
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العمل السياسي على إدراج اخلطو  التوجييية الطوعية ي جدو  األعما  املتعلق بالتنمية، وتيسا حوار  -29

سياسي قوي ومتواصل، وضمان امتالو زمام األمور على الصعيد الوط . واعُتت هذا العامل أحد أهم العوامل لنجا  

الطوعية، وقد حتقَّق من خال  حوار سياسي قوي ومستمر على الصعيدين الوط  واحمللي، تنفيذ اخلطو  التوجييية 

 8وت 2حلشد التأييد والدعم ملعارة قضايا احليازة، وحتديد املؤيدين ي احلكومات الذين يقودون عمليات التنفيذ )ت
 ، مثاًل(.57وت 30وت 11وت 9وت

 

وط ، مما أدى إىل إدراج اخلطو  التوجييية الطوعية ي السياسات امتالو زمام األمور بشدة على الصعيد ال -30

والقوان  والنظم الوطنية. وانطوى ذلك على إدراج اخلطو  التوجييية الطوعية ومواءمتيا مع اريود واألولويات 

األمثلة على إدراج الوطنية، األمر الذي ميّكن من تكييف هذه األداة العاملية وفقًا للسياقات الوطنية واحمللية. ومن 

اخلطو  التوجييية الطوعية استعراض التشريعات؛ ودمج اخلطو  التوجييية الطوعية ي خمتلف السياسات والقوان  

، 55وت 48وت 35وت 18وت 16وت 12والنظم؛ وإنشاء منابر وأفرقة عاملة وطنية تضم جيات معنية متعددة )ت

 مثاًل(.

 

ما بينيا كي يتسنى لكل طرف التعلم من جتارب األطراف األخرى تقاسم التجارب داخل البلدان وفي -31

وممارساتيا السليمة، وتطبيق هذه الدروس ي سياقات حمددة، مبا يفضي إىل تعزيز اخلتات وآليات التنفيذ وتوطيدها 

 ، مثاًل(.46وت 43وت 38وت 27وت 5على حنو متباد  )ت
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 مة على الصعيد القطريلتغطية اجلغرافية للتقارير املقّدا - 1امللحق 

 
 
 

 
 
 

 

  أمريكا الالتينية أوروبا آسيا أفريقيا
 الكاماون

 ثيوبياإ
 غابون
 كينيا
 مالوي
 مالي

 السنبا 

 السنبا  والنيجر
  تقارير( 4) سااليون
 توغو
 أوغندا

   تقارير( 4)إندونيسيا 
 الو
 نيبا 
 منبوليا
 الفلب 
 ندلتاي

 بلجيكا
 أملانيا
 إيطاليا
 هولندا
 يا )تقريران اثنان(صرب

 طاجيكستان

 األرجنت 
 التازيل
 كولومبيا
 غواتيماال
 باو
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 الواردةقائمة التقارير  - 2 امللحق

 

 القطريصعيد على ال
 أفريقيا
من أجل  (NES) اسرتاتيجية املشاركة الوطنيةاستعما  اخلطو  التوجييية الطوعية ي إطار برنامج   :الكاماون    1 ت

 حقوم ملكية األراضي اجملتمعيةت وصياغة املقرتحات إلصال  األراضي وتتبع بناء القدرا
 إثيوبيا: دعم االستثمار الزراعي املسؤو  ي إثيوبيا   2 ت
 ية ي غابونعغابون: تنفيذ اخلطو  التوجييية الطو 3 ت
 Wayuو يكينيا: تعي  حدود األراضي بطريقة قائمة على املشاركة لدى جمتمع الوا  4 ت
اخلطو  التوجييية الطوعية للتفاوض من أجل الوصو   Magangaالتقليدية وي: تستخدم اجملتمعات احمللية الم  5 ت

 إىل منطقة الصيد
دعم الفالح  والسكان احمللي  للمنظمات من أجل استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية ي توافق مت  ي مالي:  6 ت

 التمّسك باحلقوم اجملتمعيةمالي لتسييل احلوار السياسي و
اخلطو  التوجييية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األااو والبابات : نشر وتنفيذ السنبا   7 ت

 ي سيام األمن البذائي الوط  ي السنبا 
 توى العاملي والقطريالدعم لتنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية على املسالسنبا  والنيجر: تقديم     8 ت 
  : اإلطار املؤسسي الشامل لتنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية املستدام ي سااليونسااليون   9 ت
 دعم تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية ملصائد األااو ي سااليون سااليون: 10ت
ملانيا لدعم تنفيذ اخلطو  أاو وسااليون والشراكة الثالثية األطراف بشأن األراضي ب  منظمة الف سااليون: 11ت

 على املستوى القطري  التوجييية الطوعية
 آليات اإلنصاف غا القضائية ي املنازعات املتعلقة باألراضي ي سااليون: سااليون 12ت
ملعنية زحيازة للجيات ا (NES) اسرتاتيجية املشاركة الوطنيةبواسطة  اخلطو  التوجييية الطوعية تنفيذ توغو:   13ت

 األراضي ي توغو
ألصحاب احلقوم العرفية ي حمافظة كاسيسي، أوغندا: التنامج التجرييب من أجل توفا حيازة مضمونة لألراضي    14ت

 أوغندا
 آسيا
 احليازة حو  وحدات إدارة البابات ي كاليمانتاناخلاصة بإندونيسيا: حتس  إدارة البابات زحل النزاعات  15ت
إندونيسيا: دعم ختطيط استخدام األراضي املتكامل وإعالن مساحة البابات على مستوى املنطقة وإقامة آليات حلل  16ت

حمافظات ي  ي ثالث  منطقة إرااديةي جما  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة البابات وتدهورها + النزاعات 

 2020كاليمانتان حتى سنة 
 احليازة ي منطقة االمتيازات احلرجيةإندونيسيا: حل نزاعات  17ت
 معايا ارودة لرصد االستثمارمبثابة إسيامات ي صياغة  اخلطو  التوجييية الطوعيةاستخدام الو:  18ت
 نيبا : ربط األراضي بسبل العيش 19ت
 اخلطو  التوجييية الطوعية ومبادئيا منبوليا: ضمان حقوم احليازة املشروعة للرعاة بتطبيق  20ت
 الفلب : تعزيز احلوكمة الرايدة ألراضي صبار املزارع  ي الفلب  21ت
 الزراعيةختصيص األراضي  الزراعية اخلاّصة ألغراضاراء األراضي تايلند:  22ت
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  أوروبا 
دال ي بلجيكا بطريقة أكثر ع يضابلجيكا: استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية كأداة للدعوة للحصو  على األر 23 ت

 وأكثر استدامة 

   الدعوة إىل اعتماد اخلطو  التوجييية الطوعية ي أملانيا :أملانيا 24 ت

اخلطو  التوجييية الطوعية كأداة لتحس  فرص احلصو  على األراضي واإلدارة الرايدة للموارد إيطاليا: استخدام  25 ت

 روما( وLazio Regionالطبيعية، استنادا إىل جتربة منطقة التسيو )
 املؤمتر األكادميي هولندا: فريق اخلتاء بشأن اخلطو  التوجييية الطوعية أثناء  26ت 
 صربيا: مشروع صربيا إلدارة العقارات  27ت 

   صربيا: مشاركة االحتاد الدولي للموثق  الالتيني  ي تطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية 28ت 
   ت ي طاجيكستانتسجيل العقارا: مشروع طاجيكستان  29ت

  أمريكا الالتينية 

ي اجتماع املائدة املستديرة الوط  للزراعة املستدامة ي  اخلطو  التوجييية الطوعيةاألرجنت : االلتزام بتنفيذ  30ت

 بالزراعة األسرية والزراعة الفالحية وزراعة الشعوب األصليةاألرجنت ، بالنسبة للمنظمات املعنية 

 منيجية خاصة لتسجيل اجملتمعات التقليدية ي السجل البيئي ي املناطق الريفية: لالتازي  31ت

 (CAR – Cadastro Ambiental Rural) 
 احلمالت املتكاملة-    Mutirões Integrados:  التازيل  32ت
 ئتمان ي جما  األراضي: النظام الوط  التازيلي لتسجيل ي املناطق الريفية والتنامج الوط  لال التازيل  33ت
وابكة العمل    Palanque Monte Oscuroجمتمع يأخذ مصاه بيديه: جتربة اجملتمع القروي ي :  كولومبيا  34ت

 الدولي ي جما  األغذية ي كولومبيا عن استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية

حقوم ملكية األراضي لشاملة املتعلقة باألراضي: : اخلطو  التوجييية الطوعية والسياسات ارديدة اغواتيماال  35ت

  للتنمية الريفية املتكاملة
واخلطو  التوجييية الطوعية املتعلقة الزراعة األسرية باو: حلقة عمل بشأن "حوار حو  السياسات العامة املتعلقة ب  .36ت

 األراضي ومصايد األااو والبابات ي سيام األمن البذائي الوط " باإلدارة املسؤولة حليازة
 األقطارالتقارير اإلقليمية واملتعددة 

واخلطو  التوجييية من ا خلاصة بسياسة األراضي ي أفريقيا أفريقيا: التنفيذ املتكامل لإلطار واخلطو  التوجييية   37ت

 ي أفريقياخال  برنامج إدارة األراضي لالحتاد األوروبي 

  برنامج االحتاد األوروبي "دعم احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي بتشجيع اخلطو  التوجييية الطوعية.": اأفريقي   38ت
 "تعزيز ضمان حيازة األراضي ي إطار اخلطو  التوجييية الطوعية"أوروبا:   39ت

  ) اخلطو  التوجييية الطوعية)مشروع قافلة 
 دام اخلطو  التوجييية الطوعية بشأن احليازة ملعارة القضايا األوروبية الساخنة املتعلقة باألراضياستخأوروبا:   40ت
  2015ر0187العريضة رقم  -إدارة األراضي الزراعية األوروبية بوصفيا ثروة مشرتكة "صيانة وأوروبا:   41ت
  طو  التوجييية ي اإلقليم منظمات املزارع  األوروبية حنو تنفيذ اخل تتقّدم  أوروبا:   42ت
 ارنساني ي غرب البلقان. فيم العادات وحياة الناسالنوع األراضي و : أوروبا  43ت
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ارنوبية تعزيز االعرتاف باخلطو  التوجييية الطوعية وتباد  املعلومات عن تنفيذها ي السوم  أمريكا الالتينية:  44ت

  راعة الفالحية وزراعة الشعوب األصليةفيما خيّص الزراعة األسرية والزاملشرتكة 
بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة لصاحل السكان ملنظمة الفاو  : برنامج تنمية القدرات التابع  وآسيا أمريكا الالتينية 45ت

  األصلي  وبإاراكيم ي هذه التامج
  رصد اامل واعيب لتنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية أمريكا الالتينية: 46ت

  التقارير املقّدمة على الصعيد العاملي

 "ضمان حقوم األراضي وامللكية للجميعشبكة العاملية ألدوات األراضي: "المن برنامج  2املرحلة  عاملي: 47ت

ي تنفيذ  يناملتعدد أصحاب املصلحةدور منابر اليت تستبرم وقتا طويال: و دعم إدارة األراضي اليت حمورها اإلنسان 48ت

 و  التوجييية الطوعية.اخلط
 تعميم دعم اخلطو  التوجييية الطوعية ي عمليات منظمة الفاو عاملي: 49ت
تطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األااو دعم تنفيذ : عاملي 50ت

 والبابات 
شاريع اليت تدعميا املساعدة اإلمنائية الراية الفرنسية: إنتاج تطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية على امل: عاملي 51ت

 واستخدام دليل بشأن مشاريع األعما  الزراعية اليت تؤثر على حيازة األراضي وحقوم امللكية
 اخلطو  التوجييية الطوعية نيج التعّلم املبتكر لدعم: عاملي 52ت
وقائية، من إعداد املؤسسات املالية اإلمنائية واخلطو  التوجييية مبقارنة التدابا ال"حتليل الثبرات"  : عاملي 53ت

 الطوعية
 اخلطو  التوجييية الطوعية ب  اريات املاحنة لتنفيذ العاملي التنسيق : عاملي 54ت

 والسياساتيةأدوات التقييم القانونية : عاملي 55ت
صايد األااو الصباة النطام ي سيام األمن البذائي اخلطو  التوجييية الطوعية وتنفيذها لتأم  م وضع: عاملي 56ت

 والقضاء على الفقر
  الصندوم الدولي للتنمية الزراعيةتعميم دعم اخلطو  التوجييية الطوعية ي عمليات : عاملي 57ت

 قييملتعزيز والتنفيذ والرصد والتجل اأمن دليل   دليل الشعوب اخلاص باخلطو  التوجييية الطوعية.: عاملي 58ت

، واملنظمات احملّلية ومنظمات اجملتمع األغذيةتعزيز احلركات االجتماعية الصباة النطام لصبار منتجي : عاملي 59ت

 املدني من أجل استخدام  اخلطو  التوجييية الطوعية : رحلة الشراكة

 منيم ، والسيما النساءحتس  األراضي وإدارة املوارد وتعزيز حقوم امللكية رميع أفراد اجملتمع: عاملي 60ت

 التجاِرب الناجحة واملمارسات اريدة ي استخدام وتطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية : عاملي 61ت
 الدروس املستفادة من تنفيذ التزامات كوكا كوال ي حقوم حيازة األراضيعاملي:   62ت
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 عرض عام للتقارير  -3امللحق 

 

التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

 األراضي    الكاماون     أفريقيا   1ت

استعما  اخلطو  التوجييية الطوعية 

اسرتاتيجية املشاركة ي إطار برنامج 

من أجل بناء القدرات  (NES) الوطنية

إلصال  األراضي وصياغة املقرتحات 

حقوم ملكية األراضي وتتبع 

 اجملتمعية.

اسرتاتيجية املشاركة برنامج 

ي إطار   (NES) الوطنية

 االئتالف الدولي لألراضي

  اإلرتقاء بالوعي
 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 ُأاِجز  
يونيورحزيران 

2013-

أغسطسرآب 
2015 

دعم االستثمار الزراعي املسؤو  ي  األراضي    إثيوبيا    أفريقيا   2ت

 إثيوبيا

وزارة التعاون االقتصادي 

والتنمية االحتادية ي 

أملانيارالوكالة األملانية للتعاون 

روبي، والدولي، االحتاد األ

وزارة الزراعة اإلثيوبية، ومديرية 

املوارد الطبيعية، ومديرية إدارة 

واستخدام املناطق الريفية، 

 إدارة واستخدامومديرية 
 األراضي الريفية 

 

 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  
 عمليات التشبيل  

 جاري 

  التنفيذ

ديسمتركانون 

-2014األو  

ديسمتركانون 

 2017األو  

 

                                                      
 .2016 رأيلو سبتمت 30 ه يعندما يتم االنتياء من تنفيذاملشروع قد "ُأاجز" ُيعتت   8
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية   األراضي    غابون    أفريقيا   3ت

 ي غابون

Mme MOUSSAVOU Ida 
Rachel Directeur General 

Adjoint II Agence Nationale 
del’Urbanisme,des

Travaux Topographiques et 
du Cadastre (ANUTTC) 

 جاري   اإلرتقاء بالوعي 

 2016-2015  التنفيذ

 األراضي    كينيا   أفريقيا    4ت
تعي  حدود األراضي بطريقة قائمة 

 على املشاركة لدى جمتمع الوايو
Wayu 

منظمة الفاو بدعم من االّتحاد 

 األوروبي
  اإلرتقاء بالوعي 
 ُأاِجز   عمليات التشبيل  

ينايرركانون 

-2014الثاني 

يوليورمتوز 
2016 

مصايد    مالوي   أفريقيا    5ت

 األااو 

تستخدم اجملتمعات احمللية 

اخلطو   Magangaالتقليدية 

التوجييية الطوعية للتفاوض من أجل 

   إىل منطقة الصيدالوصو

ابكة الندنيت مالويرمنظمات 

 اجملتمع املدني

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

 التنفيذ  
 ُأاِجز  

 -مارسرآذار

كانون رديسمت

 2015 األو 

 األراضي    مالي    أفريقيا    6ت

دعم الفالح  والسكان توافق مت  ي 

احمللي  للمنظمات من أجل استخدام 

التوجييية الطوعية ي مالي اخلطو  

لتسييل احلوار السياسي والتمّسك 

 باحلقوم اجملتمعية

التآزر املالي من أجل مكافحة 

 االستيالء األرض

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات 

أصحاب املصلحة منابر  

  املتعددين
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2012 منذ التنفيذ 

 كّليا سنبا ال أفريقيا    7ت

اخلطو  التوجييية نشر وتنفيذ 

الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 

حليازة األراضي ومصايد األااو 

والبابات ي سيام األمن البذائي 

 الوط  ي السنبا 

املسؤو  عن األمانة الفنية للجنة 

 التوجييية

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية 

 جاري 

 2018-2014  التنفيذ
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

الدعم لتنفيذ اخلطو  التوجييية تقديم  كّليا السنبا  أفريقيا    8ت

 الطوعية على املستوى العاملي والقطري
وزارة الشؤون اخلارجية  

 والتعاون الدولي اإليطالية

  إلرتقاء بالوعيا 
أصحاب املصلحة منابر  

  املتعددين

 ألُطر القانونية والسياساتية ا

 جاري 

 2017-2015  التنفيذ

 كّليا سااليون أفريقيا    9ت
اإلطار املؤسساتي الشامل لتنفيذ 

اخلطو  التوجييية الطوعية املستدام 

  ي سااليون

 أمانةمكتب الفاو ي سااليونر

 اخلطو  التوجييية
 

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  
 ونية والسياساتية األُطر القان 

 التنفيذ  
 ُأاِجز  

فتايررابا  

2014- 

يوليورمتوز 
2016 

مصايد    سااليون أفريقيا    10ت

 األااو 
دعم تنفيذ اخلطو  التوجييية 

 الطوعية ملصائد األااو ي سااليون
 تنمية القدرات   منظمة الفاو وسااليون

 ُأاِجز   األُطر القانونية والسياساتية  
يورحزيران يون

أكتوبر  –

تشرين األو  
2015 

 كّليا سااليون أفريقيا    11ت
الشراكة الثالثية األطراف بشأن 

األراضي ب  منظمة الفاو وسااليون 

وأملانيا لدعم تنفيذ اخلطو  التوجييية 

 على املستوى القطري  الطوعية

 منظمة الفاو وأملانيا 
  اإلرتقاء بالوعي 

أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية 
 ُأاِجز  

ينايرركانون 

 2014الثاني 

– 
يوليورمتوز

2016 

 األراضي    سااليون أفريقيا    12ت
آليات اإلنصاف غا القضائية ي 

املنازعات املتعلقة باألراضي ي 

  سااليون
 تنمية القدرات   منظمة الفاو  

 ة األُطر القانونية والسياساتي 
 جاري 

 2016-2014  التنفيذ
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

 األراضي     توغو  أفريقيا    13ت
 اخلطو  التوجييية الطوعية تنفيذ   

 اسرتاتيجية املشاركة الوطنيةبواسطة 

(NES)  للجيات املعنية زحيازة

  األراضي ي توغو

باملناطق الريفية النيوض الذاتي 

من أجل التنمية البشرية 

 املستدامة.

  ياإلرتقاء بالوع 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

   التنفيذ املتعددين

 جاري 

  التنفيذ

ينايرركانون 

 2013الثاني 

– 
ديسمتركانون 

  2017األو  

 األراضي    أوغندا أفريقيا    14ت
التنامج التجرييب من أجل توفا 

ألصحاب حيازة مضمونة لألراضي 

، ياحلقوم العرفية ي حمافظة كاسيس

 اأوغند
 وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

 التنفيذ  
 ُأاِجز  

فتايررابا  

2015-

ديسمتركانون 

 2016األو  

 البابات   إندونيسيا  آسيا 15ت
حتس  إدارة البابات زحل النزاعات 

احليازة حو  وحدات إدارة البابات 

 ي كاليمانتان
 تنمية القدرات   لتعاون الدوليالوكالة األملانية ل

 2016-2010 ُأاِجز   التنفيذ  

 البابات   إندونيسيا آسيا 16ت

دعم ختطيط استخدام األراضي 

املتكامل وإعالن مساحة البابات على 

مستوى املنطقة وإقامة آليات حلل 

ي جما  خفض االنبعاثات النزاعات 

النامجة عن إزالة البابات وتدهورها 

 ي ثالث  ااديةمنطقة إر+ 

حمافظات ي كاليمانتان حتى سنة 
2020  

  سيايونوإنداحلكومة األملانية 
 تنمية القدرات  

 التنفيذ  
مل يرد 

 2017-2014  ذكرها
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

حّل نزاعات احليازة ي منطقة   البابات  إندونيسيا آسيا 17ت

 االمتيازات احلرجية

برنامج إدارة البابات التابع 

   BMZ/GIZ -لشركة 
موعة العمل املعنية باحليازة جم

املع  بالبابات  GIZ برنامج  –

 وتبا املناخ

 تنمية القدرات  
 التنفيذ  

 جاري 

 التنفيذ 

 

ديسمتركانون 

 2012األو  

- 

ديسمتركانون 

 2016األو  

 األراضي    الو آسيا 18ت
 اخلطو  التوجييية الطوعيةاستخدام 

معايا مبثابة إسيامات ي صياغة 

 دة لرصد االستثمارارو
 ُأاِجز   األُطر القانونية والسياساتية   والو BMZ/GIZ  اركة

يونيورحزيران 

2015-

نوفمترتشرين 

 2015الثاني 
 

اسرتاتيجية املشاركة برنامج  ربط األراضي بسبل العيش األراضي    نيبا  آسيا 19ت

  (NES)الوطنية
 2010  منذ ُأاِجز   التنفيذ  

 األراضي    ليامنبو آسيا 20ت
ضمان حقوم احليازة املشروعة للرعاة 

اخلطو  التوجييية الطوعية بتطبيق 

 ومبادئيا 

املنظمة غا احلكومية املنبولية 

حمورها الناس"رحكومة "صيانة 

 منبوليا

 

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

 التنفيذ  
 ُأاِجز  

أغسطسرآب 

2015-

ينايرركانون 

 2016الثاني 

تعزيز احلوكمة الرايدة ألراضي صبار  األراضي    الفلب  ياآس 21ت

 املزارع  ي الفلب 

الرابطة اآلسيوية للمنظمات غا 

احلكومية لإلصال  الزراعي 

  والتنمية الريفية    

أصحاب املصلحة منابر 

 املتعددين.

 األُطر القانونية والسياساتية  
 ُأاِجز  

أغسطسرآب 

2013-

أبريلرنيسان 
2014  
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

 األراضي    تايلند آسيا 22ت
الزراعية اخلاّصة اراء األراضي  

 الزراعيةختصيص األراضي  ألغراض
 

 2016-2012 ُأاِجز   التنفيذ   مكتب إصال  األراضي الزراعية

 األراضي    بلجيكا  أوروبا  23ت
استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية 

 يضاكأداة للدعوة للحصو  على األر

طريقة أكثر عدال وأكثر ي بلجيكا ب

 استدامة 

ابكة العمل الدولي ي جما  

    ي بلجيكا األغذية
  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2013منذ   التنفيذ

الدعوة إىل اعتماد اخلطو  التوجييية  األراضي    أملانيا  أوروبا  24ت

 الطوعية ي أملانيا
ي جما  ابكة العمل الدولي 

 األغذية
  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2012منذ   التنفيذ

 األراضي    إيطاليا  أوروبا  25ت

اخلطو  التوجييية الطوعية استخدام  

كأداة لتحس  فرص احلصو  على 

األراضي واإلدارة الرايدة للموارد 

الطبيعية، استنادا إىل جتربة منطقة 

 ( وروماLazio Regionو )التسي

 

التابع  قسم تنمية األراضي واملياه

 ُأاِجز   األُطر القانونية والسياساتية   للمنظمة
2014-

 2015مستيّل 
 

 كّليا  هولندا  أوروبا  26ت

فريق اخلتاء بشأن اخلطو    

املؤمتر التوجييية الطوعية أثناء 

 األكادميي 

 
فتايررابا   ُأاِجز    بالوعياإلرتقاء   منظمات اجملتمع املدني  

2016 

  اإلرتقاء بالوعي   البنك الدولي    مشروع صربيا إلدارة العقارات األراضي    صربيا  أوروبا  27ت
 تنمية القدرات  

 جاري 

 التنفيذ 
أكتوبررتشرين 

-2015األو ر
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

ديسمتركانون  التنفيذ  

 2020األو  

  أوروبا  28ت
 –صربيا 

منطقة البلقان 

 ربيةالب
 األراضي   

مشاركة االحتاد الدولي للموثق  

الالتيني  ي تطبيق اخلطو  

   التوجييية الطوعية

فتايررابا   ُأاِجز    اإلرتقاء بالوعي   االحتاد الدولي للموثق 
2016 

تسجيل العقارات ي مشروع  األراضي    طاجيكستان    أوروبا  29ت

 القدرات  تنمية  البنك الدولي    طاجيكستان
 التنفيذ  

 جاري 

 التنفيذ 

أبريلرنيسان 

2012-

يونيورحزيران 
2016 

 30ت

أمريكا  

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
 كّليا األرجنت 

اخلطو  التوجييية االلتزام بتنفيذ 

ي اجتماع املائدة املستديرة  الطوعية

الوط  للزراعة املستدامة ي 

ة األرجنت ، بالنسبة للمنظمات املعني

بالزراعة األسرية والزراعة الفالحية 

 وزراعة الشعوب األصلية

احلركة الوطنية للفالح  من 

 (MNCI)-  السكان األصلي
Vía Campesina - Argentina  

 جاري   اإلرتقاء بالوعي 

 2016-2013  التنفيذ

 31ت
أمريكا  

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
  األراضي    التازيل 

جيل اجملتمعات منيجية خاصة لتس

التقليدية ي السجل البيئي ي املناطق 

 – CAR) الريفية
CadastroAmbiental Rural) 

 ر BMZنيابة عن  GIZاركة  
وزارة التنمية الزراعيةر دائرة 

 الباباتر وزارة البيئة.
 تنمية القدرات  

 التنفيذ  
 جاري 

 2020-2015  التنفيذ

 32ت
أمريكا  

الالتينية 

والبحر 

-    MutirõesIntegrados األراضي    التازيل  

 احلمالت املتكاملة

نيابة عن  GIZاركة     

BMZ وزارة التنمية الزراعيةر  ر

 دائرة البابات ر وزارة البيئة.

 جاري  التنفيذ  

 2020-2014  التنفيذ
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

 يبالكاري

 33ت
أمريكا 

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
 األراضي    التازيل  

التازيلي لتسجيل ي  النظام الوط 

املناطق الريفية والتنامج الوط  

 لالئتمان ي جما  األراضي
وزارة التنمية الزراعية ومعيد 

 جاري  التنفيذ    اإلصال  الزراعي ي التازيل

  2002منذ   التنفيذ

 34ت
أمريكا 

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
 األراضي     كولومبيا 

جتربة جمتمع يأخذ مصاه بيديه: 

 Palanqueاجملتمع القروي ي 
Monte Oscuro    وابكة العمل

الدولي ي جما  األغذية ي كولومبيا 

عن استخدام اخلطو  التوجييية 

 الطوعية

ابكة العمل الدولي ي جما  

 األغذية ي كولومبيا
  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2014منذ  التنفيذ 

 35ت
مريكا أ

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
 األراضي    غواتيماال  

اخلطو  التوجييية الطوعية 

ديدة الشاملة  املتعلقة والسياسات ار

ملكية األراضي  حقوم: باألراضي

 للتنمية الريفية املتكاملة
  

أمانة الشؤون ، غواتيماال 

الصندوم االستئماني ، الزراعية

 لألراضي

    

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 ُأاِجز  

يلو  أسبتمتر

2013-

أكتوبررتشرين 

 2014األو  
 

 36ت
أمريكا 

الالتينية 

والبحر 

 الكارييب
 كّليا باو  

حلقة عمل بشأن "حوار حو  

الزراعة السياسات العامة املتعلقة ب

واخلطو  التوجييية الطوعية األسرية 

دارة املسؤولة حليازة املتعلقة باإل

األراضي ومصايد األااو والبابات 

برنامج مشرتو من أجل احلوكمة 

 ENI املسؤولة لألراضي )اركة

 باو( -

 ،باو - منظمة الفاو

  - Welthungerhilfeباو 

 ُأاِجز   تنمية القدرات  

مارسرآذار 

2015-

أبريلرنيسان 
2016 
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

، وزارة االئتالف الدولي لألراضي ي سيام األمن البذائي الوط "

 الزراعة والّري

 ار ي باواملشروع الدولي لألبق

 األراضي    منطقة أفريقيا   إقليمي 37ت

التنفيذ املتكامل لإلطار واخلطو  

خلاصة بسياسة األراضي ا التوجييية

واخلطو  التوجييية من  ي أفريقيا

خال  برنامج إدارة األراضي لالحتاد 

 ااألوروبي ي أفريقي

االحتاد األفريقي واللجنة 

االقتصادية ألفريقيا ومصرف 

 التنمية األفريقي

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية 

 جاري 

 2009 منذ  التنفيذ

 األراضي    منطقة أفريقيا   إقليمي 38ت
 برنامج االحتاد األوروبي "دعم

احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي 

بتشجيع اخلطو  التوجييية 

  الطوعية."
 املفوضية األوروبية 

 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

  2022-2014  التنفيذ

متعدد  39ت

 األقطار

ألبانيا، 

أرمينيا، 

جورجيا 

وقرغيزستان 

ومقدونيا 

ومولدوفا 

 وطاجيكستان

 األراضي   
تعزيز ضمان حيازة األراضي ي إطار 

اخلطو  التوجييية الطوعية )مشروع 

 قافلة اخلطو  التوجييية الطوعية(
املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا 

 الوسطى لدى الفاو

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية 

 ُأاِجز  

شرين أكتوبررت

-2015األو  

ينايرركانون 

 2016الثاني 

استخدام اخلطو  التوجييية الطوعية  األراضي     أوروبا  إقليمية 40ت

بشأن احليازة ملعارة القضايا 

 املعيد عت الوط  

التنسيق األوروبي للحركة الدولية 

  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2013منذ   التنفيذ
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التغطية   اإلقليم    

 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  

 والغابات

حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

 األوروبية الساخنة املتعلقة باألراضي
 

 للمزارع  الريفي  
 Via Campesina  
إرفعوا أيديكم ي سيام حتالف "

عن األراضي وأياديكم على 

  األراضي"
(HotL Alliance) 

 األراضي    بلجيكاارأوروب  إقليمية 41ت
إدارة األراضي الزراعية صيانة و

 -األوروبية بوصفيا ثروة مشرتكة 

 2015ر0187لعريضة رقم ا

التنسيق األوروبي للحركة الدولية 

 للمزارع  الريفي 
  Via Campesina 

  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

  التنفيذ
نذ م

فتايررابا  
2015 

 األراضي     أوروباربلجيكا  إقليمية 42ت
منظمات املزارع  األوروبية  تتقّدم 

ذ اخلطو  التوجييية ي حنو تنفي

 اإلقليم 

التنسيق األوروبي للحركة  

 الدولية للمزارع  الريفي   
Via 

 Campesina   

  اإلرتقاء بالوعي 
 ُأاِجز   تنمية القدرات  

-2014نياية 

أبريلرنيسان 
2015 

منطقة البلقان  إقليمية 43ت

ارنساني ي غرب النوع و يضااألر األراضي    البربية

 مقدونيا ن. فيم العادات وحياة الناسالبلقا

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

 املتعددين

 التنفيذ   

 جاري 

 2017-2013 التنفيذ 

 إقليمية 44ت
 األرجنت ،

التازيل، 

باراغواي، 

  أوروغواي 
 األراضي   

تعزيز االعرتاف باخلطو  التوجييية 

ات عن تنفيذها الطوعية وتباد  املعلوم

فيما املشرتكة ارنوبية ي السوم 

خيّص الزراعة األسرية والزراعة 

Movimiento Nacional 

Campesino Indígena 

(MNCI) - Vía Campesina 

Argentina 
 2015-2014 ُأاِجز     اإلرتقاء بالوعي 
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 ةاجلغرافي

األراضي 

ومصايد 

األمسا  
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حالة  جماالت الرتكيز   ُمقدَّم من العنوان

 8التنفيذ
 فرتة التنفيذ 

  الفالحية وزراعة الشعوب األصلية
 

 إقليمية 45ت
أمريكا الوسطى 

بلدان(  6)

 واهلند
 

 كّليا
ملنظمة برنامج تنمية القدرات التابع 

بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة الفاو  

لصاحل السكان األصلي  وبإاراكيم 

 ي هذه التامج
  اإلرتقاء بالوعي  منظمة الفاو  

 تنمية القدرات  
 جاري 

 التنفيذ 

مايورأيار 

2015 – 
ديسمتركانون 

  2016األو  

 إقليمية 46ت
 ،بنما

 ،كولومبيا

 ،باو

 باراغواي
رصد اامل واعيب لتنفيذ اخلطو   األراضي   

 التوجييية الطوعية 

Alianza por la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos 
de América Latina y el 

Caribe -  رنة التخطيط الدولية
 املعنية بالسيادة البذائية

 ُأاِجز   تنمية القدرات  

يوليورمتوز

2015- 

نوفمترتشرين 

 2015الثاني 
 

 إقليمي   47ت

 ،كينيا

 ،أوغندا

مجيورية 

الكونبو 

 ،الدميقراطية

  ،زامبيا

 ناميبيا

 األراضي   

من برنامج ابكة العاملية  2املرحلة 

ضمان حقوم ألدوات األراضي: "

 "األراضي وامللكية للجميع

 

العاملية  والشبكةوحدة األراضي 

 )موئل األمم ألدوات األراضي

 املتحدة(
 والشبكة موئل األمم املتحدة

 العاملية ألدوات األراضي
 

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 التنفيذ  

 جاري 

 2017-2012  التنفيذ

 عاملية   48ت
 أفريقيا،

آسيا، و

أمريكا و

 األراضي   
رها دعم إدارة األراضي اليت حمو

اليت تستبرم وقتا طويال: و اإلنسان

 أصحاب املصلحة املتعدديندور منابر 

 االئتالف الدولي لألراضي
 

 تنمية القدرات  
أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 جاري 

 2016-2011  التنفيذ
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 الالتينية

  أوروباو
 األُطر القانونية والسياساتية  ي تنفيذ اخلطو  التوجييية الطوعية.

 عاملية   49ت
ليمي عاملي وإق

ووط  ومتعدد 

 األقطار

عامليا: تعميم دعم اخلطو  التوجييية  كّليا

 منظمة الفاو   الطوعية ي عمليات منظمة الفاو

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

  املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية 

 جاري 

 2020-2009 التنفيذ 

 ياكّل عاملية   عاملية   50ت
تطبيق اخلطو  التوجييية دعم تنفيذ 

الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 

حليازة األراضي ومصايد األااو 

 والبابات 
 البنك الدولي بدعم من اليابان   

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 ُأاِجز  
ديسمتركانون 

-2013األو  

مايورأيار 
2016 

 األراضي    عاملية   عاملية   51ت

تطبيق اخلطو  التوجييية الطوعية 

على املشاريع اليت تدعميا املساعدة 

اإلمنائية الراية الفرنسية: إنتاج 

واستخدام دليل بشأن مشاريع األعما  

الزراعية اليت تؤثر على حيازة 

 األراضي وحقوم امللكية

 جاري  والسياساتية  األُطر القانونية  الوكالة الفرنسية للتنمية

 2014منذ  التنفيذ 

 كّليا عاملية   عاملية   52ت
اخلطو   نيج التعّلم املبتكر لدعم

 التوجييية الطوعية
 ُأاِجز   تنمية القدرات   منظمة الفاو  

أبريلرنيسان 

 ر2014

سبتمترأيلو  
2016 
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 األراضي    عاملية   عاملية   53ت
با مبقارنة التدا"حتليل الثبرات"  

الوقائية، من إعداد املؤسسات املالية 

 اإلمنائية واخلطو  التوجييية الطوعية

املعيد األملاني حلقوم اإلنسان، 

بتعاون  BMZنيابة عن اركة 

واركة  KfWمن بنك التنمية 
DEG 

  اإلرتقاء بالوعي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2016-2014  التنفيذ

ب  اريات املاحنة  العاملي التنسيق األراضي     عاملية  عاملية   54ت

 اخلطو  التوجييية الطوعية لتنفيذ 
الفريق العامل التابع للجيات 

 املاحنة، املع  باألراضي

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

أصحاب املصلحة منابر 

 املتعددين

 األُطر القانونية والسياساتية  

 جاري 

 2013منذ   التنفيذ

 رعاملية  عاملية   55ت

 2015-2014 ُأاِجز   األُطر القانونية والسياساتية   منظمة الفاو  يةاتأدوات التقييم القانونية والسياس كّليا سااليون

مصايد    عاملية   عاملية   56ت

 األااو 

اخلطو  التوجييية الطوعية  وضع

وتنفيذها لتأم  مصايد األااو 

األمن الصباة النطام ي سيام 

 البذائي والقضاء على الفقر
 2014-2011 ُأاِجز   األُطر القانونية والسياساتية   منظمة الفاو 

 كّليا عاملية   عاملية   57ت
تعميم دعم اخلطو  التوجييية 

الصندوم الطوعية ي عمليات 

 الدولي للتنمية الزراعية
الدولي للتنمية  الصندوم

 الزراعية

  اإلرتقاء بالوعي 
 ة القدرات تنمي 
 األُطر القانونية والسياساتية  

 التنفيذ  

 جاري 

 2020-2010  التنفيذ
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 كّليا عاملية   عاملية   58ت
دليل الشعوب اخلاص باخلطو   

جل أمن . دليل التوجييية الطوعية

 لتعزيز والتنفيذ والرصد والتقييما

رنة التخطيط الدولية املعنية 

 بالسيادة البذائية
 
 

 جاري   بالوعياإلرتقاء  

 2016-2013  التنفيذ

 عاملية   59ت
أمريكا  

الالتينية، 

 سيا وأفريقياآ

 كّليا

تعزيز احلركات االجتماعية الصباة 

، األغذيةالنطام لصبار منتجي 

واملنظمات احملّلية ومنظمات اجملتمع 

املدني من أجل استخدام  اخلطو  

 : رحلة الشراكةعيةالتوجييية الطو

منظمات اجملتمع ومنظمة الفاو 

رنة التخطيط الدولية ) املدني

وابكة  املعنية بالسيادة البذائية

املعلومات والعمل بشأن أولوية 

 )البذاء

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  

 جاري 

 2016-2015  التنفيذ

 عاملية   60ت
أفريقيا،   

أمريكا  آسيا،

الالتينية، 

  أوروبا
 كّليا

املوارد وتعزيز  حتس  األراضي وإدارة

حقوم امللكية رميع أفراد اجملتمع، 

 منيم والسيما النساء

وكالة الواليات املتحدة للتنمية 

 الدولية
 

  اإلرتقاء بالوعي 
 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 التنفيذ  

 جاري 

 التنفيذ 
 2011منذ 
 

 األراضي    عاملية   عاملية   61ت
اجحة واملمارسات التجاُرب الن

اريدة ي استخدام وتطبيق 

 اخلطو  التوجييية الطوعية 
آلية القطاع اخلاصرلشبكة 

 2015-2013 ُأاِجز    اإلرتقاء بالوعي   الدولية لألغذية والزراعة

 28) عاملية  عاملية   62ت 
الدروس املستفادة من تنفيذ التزامات  األراضي     بلدًا( 

  ازة األراضيكوال ي حقوم حي-كوكا
 آلية القطاع اخلاصركوكا كوال

 

 تنمية القدرات  
 األُطر القانونية والسياساتية  

 التنفيذ  
 ُأاِجز

الربع  -2013

 2016من  3
 


