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متهيد

يعترب االستثامر يف الزراعة أساسيا من أجل الحد من انعدام األمن الغذايئ والفقر. ومنذ عام 2008، تزايد الطلب عىل األرايض 

الزراعية يف البلدان النامية بشكل كبري. وتعترب األرايض ثروة مغرية. ومن الناحية االجتامعية، أسفرت االستثامرات يف األرايض عن 

نتائج متباينة. وتتسم هذه االستثامرات بالقدرة عىل أن تعود بالفائدة عىل املجتمعات املحلية عن طريق منح صغار املزارعني 

فرصة أكرب للحصول عىل رؤوس األموال والتكنولوجيا واملعارف واألسواق. كام ميكن أن تحقق فوائد لالقتصاد الكيل مثل النمو 

االقتصادي املتزايد واإلنتاج الزراعي. ورغم ذلك، فقد ألحقت هذه املشاريع يف أحيان كثرية أرضارا بالسكان املحليني حيث تسببت 

يف فقدانهم للحقوق والوصول إىل أراضيهم وإىل موارد طبيعية أخرى، مام انعكس سلباً عىل األمن الغذايئ وسبل العيش يف املناطق 

الريفية.

ويتم أغلب االستثامر يف الزراعة يف البلدان النامية يف أماكن تتميز بحوكمة ضعيفة لحيازة األرايض وحيث يرتفع انتشار الفقر. 

ووضعت الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لألرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني 

التي وافقت عليها  العاملي  الغذايئ  املتحدة لألمن  األمم  لجنة  التوجيهية"(، من قبل  "الخطوط  بـ  بعد  ما  إليها يف  )التي سيشار 

باإلجامع يف مايو/أيار 2012، بهدف مساعدة البلدان النامية وغريها من البلدان عىل تحسني حوكمتها لحيازة األرايض. والهدف 

األسايس من الخطوط التوجيهية هو الحد من انعدام األمن الغذايئ والفقر.

ولنئ كانت الخطوط التوجيهية موجهة أساسا للحكومات فإنها تتضمن أيضا أحكاما مهمة تنطبق عىل القطاع الخاص. ومثة 

تركيز خاص عىل مساعدة املستثمرين عىل مواصلة مشاريعهم عىل نحو يحرتم حقوق الحيازة املرشوعة وحقوق اإلنسان. ويُنظر 

عىل نحو متزايد إىل الخطوط التوجيهية عىل الصعيد الدويل عىل أنها تنشئ مجموعة من املامرسات الجيدة يف مجال االستثامر يف 

األرايض والغابات ومصايد األسامك.

وزيادة  استثامراتها  مخاطر  تقليص  التوجيهية  الخطوط  مع  تتسق  بطريقة  باستثامراتها  وتقوم  تخطط  التي  للجهات  وميكن 

احتامل تحقيق عائدات معدلة حسب املخاطر ومعقولة. وإن استثامرات من هذا القبيل ستتوج عىل األرجح بالنجاح إذا متكن كل 

فرد – من املستثمرين واملجتمع املحيل والحكومة – من االستفادة. وتتيح الخطوط التوجيهية إطارا لتحقيق سيناريو يعود بالنفع 

عىل جميع األطراف. ويسعى هذا الدليل الفني إىل مساعدة املستثمرين عىل تطبيق الخطوط التوجيهية بطريقة تساعدهم عىل 

االضطالع بدورهم يف تحقيق هذه النتيجة.
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موجز 

اعتمدت لجنة األمم املتحدة لألمن الغذايئ العاملي الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لألرايض ومصايد األسامك 

والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني )التي سيشار إليها يف ما بعد بـ "الخطوط التوجيهية"( بغية مساعدة جميع األطراف – 

األسامك  ومصايد  األرايض  حيازة  حوكمة  تحسني  عىل   – املحلية  واملجتمعات  الخاص  القطاع  يف  الفاعلة  والجهات  الحكومات 

الناحية االجتامعية  والغابات، وضمن هذا اإلطار تحقيق استثامرات يف األرايض ومصايد األسامك والغابات تكون مسؤولة من 

ومستدامة من الناحية املالية )الفاو، 2012أ(. ولنئ كانت الخطوط التوجيهية موجهة باألساس للحكومات، بيد أن بعض األحكام 

املهمة موجهة للقطاع الخاص، وبوجه خاص:

تتحمل الجهات الفاعلة من غري الدول، مبا يف ذلك املشاريع التجارية، مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة. وينبغي 

هذه  تتضمن  أن  وينبغي  لآلخرين.  املرشوعة  الحيازة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  انتهاك  لتجنب  الواجبة  العناية  التجارية  املشاريع  تبذل  أن 

املشاريع نُظام مناسبة إلدارة املخاطر بغية منع ومعالجة اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة )الفقرة 2-3(.

ومتاشيا مع الخطوط التوجيهية، يركز هذا الدليل الفني عىل قضايا الحيازة؛ غري أنه، خالفا لهذه الخطوط، يقترص عىل األرايض 

الزراعية فقط. وال يناقش قضايا أخرى متعددة ذات أهمية يف مجال االستثامر، مثل حشد رأس املال أو إعداد الخطط التجارية أو 

فيه  الواردة  بالتوصيات  االلتزام  وإن  التوجيهية.  الخطوط  نطاق  تتجاوز  اعتبارات  الجيدة. وهذه  املحلية  اإلدارية  األطر  توظيف 

سيجعل من غري املرجح أن استثامرا معينا سيواجه مطالبات متعلقة باألرايض ونزاعات، بيد أن القراء ينبغي أن يأخذوا يف االعتبار 

أن اتباع هذا الدليل لن يكون ضامنة إلزالة جميع املخاطر أو املشاكل. ذلك أن الخطوط التوجيهية ليست جزءاً من خطة شهادة 

اعتامد.

والحظ مدير تنفيذي إلحدى الرشكات أّن االستثامرات القامئة عىل األرايض الزراعية "التي تتجاهل مصالح املجتمعات املحلية 

واملناظر الطبيعية املحلية هي خاطئة من الناحية األخالقية وقصرية النظر من الناحية التجارية" )Bowman، 2013(. وإّن استثامرات 

من هذا القبيل ستتوج عىل األرجح بالنجاح إذا متكن كل فرد – من املستثمرين واملجتمع املحيل والحكومة – من االستفادة منها. 

وتتيح الخطوط التوجيهية إطارا لتحقيق سيناريو يعود بالنفع عىل جميع األطراف. ويرمي هذا الدليل الفني إىل مساعدة املستثمرين 

عىل االضطالع بدورهم يف تحقيق هذه النتيجة.

عوامل الخطر

يبدأ االستثامر املسؤول يف األرايض، بالنسبة إىل املستثمرين، من خالل إجراء تقييم أويل للمخاطر، مبا يف ذلك تقييم العوامل العالية 

املخاطر، ييل ذلك عملية شاملة من العناية الواجبة )Smaller وآخرون، 2014(. وإذا كانت نتائج التقييم األويل وتحليل عملية 

التنفيذ  واالتفاق ومرحلتي  والتفاوض  التشاور  العملية من خالل  الكفاية، ستتواصل  فيه  مبا  إيجابية  نتائج  ذات  الواجبة  العناية 

والتصفية. ومع أنه من املؤكد أن مرحلتي التنفيذ والتصفية ال تقالن أهمية، إال أّن هذا الدليل يتناول يف املقام األول مراحل التقييم 

األويل والعناية الواجبة والتشاور والتفاوض واالتفاق، ألنها املراحل التي تنشأ خاللها قضايا ذات صلة بحيازة األرايض.
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وخالل مرحلة التقييم األويل، ينبغي أن يدفع وجود العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول إىل أن يقّرر عدم الرشوع يف 

االستثامر. وترد هذه العوامل يف اإلطار 1.

اإلطار 1:

العوامل العالية 

املخاطر

هناك عدد مهم من النزاعات أو املطالبات القامئة أو الحديثة املتعلقة باألرايض والتي ال ميكن حلها. ¤

قامت الحكومة أصال بحيازة األرايض من خالل نزع امللكية، أو أن املرشوع يتطلب نزع امللكية ليك يتسنى القيام به مام  ¤

يتسبب، يف كلتا الحالتني، يف طرد السكان املحليني.

يتطلب تصميم املرشوع نقل حقوق األرايض من السكان املحليني عىل نطاق واسع، مام قد ينتج عنه إعادة توطني عدد كبري  ¤

من السكان بطريقة غري طوعية أو حتى طوعية.

قد تتميز املنطقة التي قد يقع فيها املرشوع مبشاكل مهمة ذات صلة بالفساد ولُوحظت أنشطة للفساد يف ما يتصل باملرشوع  ¤

املقرتح والتي ال ميكن تخفيف حدتها بفعالية.

هناك نزاع قائم ومستمر يف منطقة املرشوع.  ¤

يف األماكن التي تتميز بحوكمة ضعيفة لألرايض، مل يقم مشّغل املرشوع/املستثمر املبارش ولن يقوم بتنفيذ ما ييل: ¤

 تحديد أصحاب املصلحة بطريقة تشاركية؛	 

تقييم شامل لألثر البيئي واالجتامعي، مبا يف ذلك حيازة األرايض واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان؛	 

عملية تشاورية شاملة بني أفراد املجتمع املحيل؛	 

 

ويف حالة القيام بعملية تقييم شامل لألثر البيئي واالجتامعي، فإنها تبنّي ما ييل: ¤

آثار سلبية عىل األمن الغذايئ ال ميكن تخفيف حدتها بطريقة مناسبة؛	 

واملسبقة 	  الحرة  موافقتها  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  متنح  ومل  تجنبها.  ميكن  ال  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 

واملستنرية.

 

مل متنح املجتمعات األصلية موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية. ¤

يتوفر املوقع عىل غابات أو يوجد يف منطقة محمية ذات قيمة كبرية من املرجح أن تتعرض للتخريب أو الرضر بسبب إقامة  ¤

املرشوع.

كام ميكن أن يحدد االستعراض األويل عوامل الخطر هذه التي تكشف عددا قليال أو محدود جداً من املخاطر البيئية واالجتامعية 

السلبية و/أو اآلثار التي ميكن تخفيف حدتها أو عكسها. 1 فاملستثمر الذي يفكر يف إقامة مرشوع يتضمن إىل حد ما عوامل املخاطر 

األقل خطورة الواردة يف اإلطار 2 ينبغي أن يتوخى الحذر وأن يعيد النظر بعناية يف كل مرشوع خالل مرحلة العناية الواجبة وأن 

يبحث عن ُسبل تخفيف هذه املخاطر. وإذا مل يكن ذلك ممكنا، ال ينبغي أن يرشع املستثمر يف االستثامر.

املخاطر أدىن  إىل  ألف(  )الفئة  املخاطر  ابتداء من أعىل  املخاطر  أجزاء تصنف  ثالثة  للمخاطر من  التعادل )2013( تحليال  تتضمن مبادئ   1 

)الفئة جيم(. وميكن أن يكون هذا التحليل مفيدا لبعض املستثمرين. انظر املبدأ 1. 



IX

املنطقة التي توجد فيها أرايض املرشوع شاسعة جدا ويبدو أنها تتجاوز ما ميكن إنتاجه بشكل معقول طوال مدة املرشوع،  ¡

ومن ثم تثري مشاغل بشأن وجود دوافع للمضاربة.

يوجد املرشوع يف منطقة تتعلق مبرحلة ما بعد النزاع. ¡

أبلغ عن انتهاكات لحقوق اإلنسان يف املنطقة. ¡

يقيم السكان األصليون يف املوقع الذي سيقام فيه املرشوع أو عىل مقربة منه. ¡

سيوجد املرشوع يف منطقة تكون فيها حقوق األرايض غري موثقة و/أو ينظمها القانون العريف، وينبغي أن يقوم مشغل األرايض  ¡

بتحديد أصحاب املصلحة بطريقة تشاركية بغية تحديد جميع أصحاب الحقوق املرشوعة.

األرايض الجامعية التي يستهدفها املستثمرون جرى تصنيفها خطأ عىل أنها غري مستعملة أو ال يوجد فيها سكان. ¡

مل يرشك املجتمع املحيل يف مرحلة التخطيط للمرشوع. ¡

مل يرشك أصحاب املصلحة املترضرون بعد يف عملية تشاور تتسم بالفعالية ومناسبة من الناحية الثقافية وتشمل كال الجنسني. ¡

ال متثل املجتمعات املحلية التي تفتقر إىل القدرة عىل متثيل نفسها بواسطة مستشارين ومحامني أكفاء. ¡

مل يستكمل تقييم األثر البيئي واالجتامعي للمرشوع املقرتح بطريقة مستقلة– مبا يف ذلك تقييم مراعي للمنظور الجنساين يف  ¡

ما يخص اآلثار املحتملة عىل حيازة األرايض واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان.

يكشف تقييم األثر البيئي واالجتامعي احتامل وجود آثار سلبية مهمة عىل حقوق األرايض واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان  ¡

أو عىل البيئة إذا مل يراجع املرشوع.

مل يستكمل اتفاق كتايب شامل بشأن رشوط نقل حقوق األرايض املرشوعة والعرفية رسميا. ¡

ينطوي املرشوع عىل عالقة مع شخصية بارزة عىل املستوى السيايس )غالبا مسؤول سيايس كبري أو عىل عالقة بأقرباء هذا  ¡

املسؤول( التي ميكن أن يكون لديها نزعة لقبول الرشوة والفساد.

اإلطار 2:

العوامل املتوسطة 
املخاطر
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3 مقدمة

1. مقدمة

معلومات أساسية ألف - 

أثبتت االستثامرات يف الزراعة أنها إحدى الوسائل األكرث فعالية للحد من الفقر يف املناطق الريفية يف البلدان النامية. ويعيش معظم 

الفقراء يف العامل يف هذه املناطق ويعتمدون عىل الزراعة وسيلة للعيش. ومن ثم سيكون تحقيق زيادات مهمة يف اإلنتاج الزراعي 

رضوريا للحد من الفقر وانعدام األمن الغذايئ. كام سيزيد الطلب عىل األغذية برسعة يف املناطق الحرضية الرسيعة النمو. وهذا 

هو أحد األسباب الكامنة وراء زيادة الطلب عىل األرايض الزراعية يف البلدان النامية زيادة كبرية منذ عام 2008 )الفاو، 2014أ(.

أكرب  فرصة  املزارعني  صغار  االستثامرات  هذه  متنح  حيث  الزراعية  االستثامرات  من  املحلية  املجتمعات  تستفيد  أن  وميكن 

للحصول عىل رأس املال والتكنولوجيا واملعارف واألسواق. وميكن أن تجني البلدان املستفيدة فوائد اقتصادية كلية مثل تزايد 

اإليرادات والنمو االقتصادي وخلق فرص للعمل واإلنتاج الزراعي وعائدات التصدير. ومن جهة أخرى، ألن بعض االستثامرات يف 

األرايض الزراعية تحدث يف بلدان تتميز بحقوق حيازة وحوكمة ضعيفة، تسببت أحيانا يف فقدان العديد من مستخدمي األرايض 

الريفية لحقوق الوصول إىل أراضيهم وغريها من املوارد الطبيعية.

وتختلف األرايض عن غريها من فئات الرثوات األخرى. ذلك أن األرايض يف معظم أرجاء العامل ترتبط ارتباطا وثيقاً بسبل العيش 

تكتيس  األحيان،  بعض  ويف  واملأوى.  واملياه  الغذاء  عىل  بالحصول  ترتبط  الحال  وبطبيعة  االجتامعية  والقواعد  والبنى  والثقافة 

الذين يعيشون عليها. ويجب أن يدرك املستثمرون املسؤولون أهمية األرض  بالنسبة إىل السكان  األرايض أهمية ثقافية كبرية 

الريفية من جراء ذلك  املناطق  تأثر مختلف فئات سكان  استثامراتهم وإمكانية  يتأثروا من  أن  الذين ميكن  األفراد  بالنسبة إىل 

بطريقة مختلفة. 

الغذايئ  األمن  الحوكمة املسؤولة لألرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق  الطوعية بشأن  التوجيهية  الخطوط  ووضعت 

الوطني )التي سيشار إليها يف ما بعد بـ "الخطوط التوجيهية"(، من قبل لجنة األمم املتحدة لألمن الغذايئ العاملي التي وافقت عليها 

باإلجامع يف مايو/أيار 2012 )الفاو، 2012ب(. ويتمثل الهدف الرئييس من الخطوط التوجيهية يف ما ييل:

تحسني حوكمة األرايض ومصايد األسامك والغابات. وهي تسعى للقيام بذلك لفائدة الجميع، مع التأكيد عىل الفئات الضعيفة واملهمشة، بهدف 

تحقيق األمن الغذايئ واإلعامل التدريجي للحق يف الغذاء الكايف، والقضاء عىل الفقر وإتاحة سبل عيش مستدامة وتحقيق االستقرار االجتامعي 

وأمن السكن والتنمية الريفية وحامية البيئة والتنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة )الفقرة 1-1(.
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ويف حني أّن الخطوط التوجيهية قد صممت أساسا لفائدة الحكومات، فإن بعض األحكام الرئيسية الواردة يف الخطوط التوجيهية 

موجهة للجهات الفاعلة غري الحكومية، مبا يف ذلك قطاعــــي األعمــــــال التجاريــــــــة واملستثمرين )الفقرة 3-2(. والخطوط 

التوجيهية معرتف بها عىل الصعيد الدويل باعتبارها مجموعة مامرسات جيدة مبا يف ذلك يف مجال االستثامر يف األرايض والغابات 

ومصايد األسامك )ال يتناول هذا الدليل إال االستثامرات يف األرايض الزراعية(. 2 وبالفعل، ويف إطار الدليل تعترب الخطوط التوجيهية 

مبثابة املعايري الدنيا لالستثامر املسؤول؛ ومن ثم، فإنها تتضمن أيضا عددا من التوصيات التي تتجاوز الخطوط التوجيهية حرصا 

عىل زيادة تقليل املخاطر وضامن حقوق املجتمعات املحلية.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الدليل ال يهدف إىل تزويد املستثمرين بالقدرة عىل االستجابة لجميع القضايا املتعلقة بالحيازة التي 

ميكن أن يواجهونها يف أي مكان. وإمنا يوضح باألحرى معنى الخطوط التوجيهية وكيف ميكن أن تساعد الرشكات عىل فهم وإدارة 

املخاطر املالية والقانونية والتشغيلية واملخاطر املتعلقة بالسمعة يف ما يتصل بحيازة األرايض. ويتمثل الهدف النهايئ يف الحصول 

عىل استثامرات ذات فوائد اجتامعية وتدر عائدات معقولة معدلة حسب املخاطر.

األساس املنطقي باء - 

من شأن الترصف وفقا للخطوط التوجيهية أن يساعد املستثمرين عىل الفهم الجيد وإدارة املخاطر املالية والقانونية والتشغيلية 

واملخاطر املتعلقة بالسمعة يف ما يتصل باالستثامر يف األصول القامئة عىل األرايض يف العديد من البلدان النامية. وتتيح الخطوط 

التوجيهية واملوارد اإلضافية قدرا كبريا من اإليضاحات واألفكار والنصائح العملية حول كيفية مواجهة هذه املخاطر ومن ثم، تزيد 

املوجودة بني حقوق  املهمة  الروابط  تعني  املحلية. كام  للمجتمعات  ومنافع  إيجابية  مالية  عائدات  عنها  ينجم  أن  احتامل  من 

األرايض وحقوق اإلنسان أن التقيد بهذه الخطوط التوجيهية سيساعد عىل ضامن احرتام هذه الحقوق )مفوضية األمم املتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، 2014، الفصل 6(. ويف الواقع، فإن "القواعد" املطبقة عىل االستثامرات الزراعية تتغري. وخالل عقود، 

عانت عدة بلدان من ضعف حوكمة األرايض، بسبب نقص التمويل وقدرة املوارد البرشية ونقص اإلرادة السياسية. وازداد األثر 

التوجيهية إال  املتعددين للخطوط  اعتامد أصحاب املصلحة  الطلب عىل األرايض. وال يشكل  تزايد  الضعف مع  لهذا  االجتامعي 

التجارية  واألعامل  واملستهلكني  الحكومية  غري  واملنظامت  املدين  واملجتمع  الحكومات  لدى  املتزايد  الوعي  عىل  واحدا  مؤرشا 

والجهات األخرى بأهمية ضامن حقوق األرايض وتحسني الحوكمة ألن جهود بناء القدرات بدأت تؤيت مثارها. وأصبح لدى الجهات 

التي لديها حقوق عىل األرايض يف البلدان املنخفضة الدخل – من الحكومات واملجتمعات املحلية واألفراد – وعي متزايد بقيمة 

أراضيها. وتتجه حكومات األسواق الناشئة، مدعومة من البلدان املانحة، نحو إدماج الخطوط التوجيهية ضمن أطرها القانونية 

الوطنية. ولذلك، يجب عىل املستثمرين الذي يرغبون يف النجاح يف هذه األماكن فهم الخطوط التوجيهية.

2  رغم أن الخطوط التوجيهية تتناول الغابات ومصايد األسامك عىل السواء، إال أن هذا الدليل يركز فقط عىل االستثامرات يف األرايض الزراعية. 

ويساعد الدليل الفني الحكومات عىل إدارة االستثامرات يف األرايض الزراعية، بينام هناك دليل آخر مكرس للمحامني. وتتناول األدلة املنشورة 

مجموعة واسعة من املجاالت الرئيسية املتعلقة بتنفيذ الخطوط التوجيهية، مبا يف ذلك مصايد األسامك والغابات والقضايا الجنسانية واملوافقة 

الحرة واملسبقة واملستنرية.
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إنها فعال ظروف متغرية، مامثلة للظروف السائدة بالنسبة إىل قضايا اجتامعية أخرى مثل حقوق اإلنسان3، وحقوق العمل 

وعمليات حامية البيئة. ورشعت العديد من الحكومات يف البلدان النامية يف تغيري أسلوبها يف القيام باألعامل التجارية. فعىل سبيل 

املثال، يف اآلونة األخرية اعتمد االتحاد األفريقي وجهات أخرى املبادئ التوجيهية بشأن االستثامرات يف حيازة األرايض عىل نطاق 

واسع يف أفريقيا )2014(. وقد تغري معنى املامرسات املسؤولة وعىل األرجح سيستمر يف التغري. وينبغي أن ينجم عن ذلك إيجاد 

التوجيهية يف قوانينها ومامرساتها املتعلقة بحوكمة  البلدان التي قامت بإدماج الخطوط  بيئة أكرث أمانا واستقرارا لالستثامر يف 

األرايض. ولكن سيقتيض ذلك من املستثمرين تغيري وتحسني مامرساتهم وتحسينها نظراً إىل ازدياد مستوى املتطلبات.

والعديد من األعامل التجارية مدرك لهذا االتجاه وكان رد فعلها تبعا لذلك. قد وشارك قطاع األعامل يف وضع املبادئ الخاصة 

باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونُظم األغذية )سيشار إليها يف ما بعد بـ "املبادئ"(، التي دمجت رصاحة أحكام حيازة األرايض 

الواردة يف الخطوط التوجيهية )املبدأ 5( وشجعت الخرباء املاليني واألعامل التجارية عىل العمل وفقا لها )الفاو، 2014ج(.

3  كام يظهر ذلك، جزئيا، من خالل اعتامد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف عام 2011 باإلجامع للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة 

بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان. )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان(. 

12

45

3

78

910

ملحة رسيعة عن املبادئ العرشة 

إدماج بنيات وإجراءات حوكمة شاملة وشفافة وآليات تظلم

اإلسهام يف األمن الغذايئ 

والتغذية

املساهمة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة 

والقضاء عىل الفقر
تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

إرشاك الشباب ومتكينهم
احرتام حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 

والحصول عىل املياه

املحافظة عىل املوارد الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة 

وزيادة القدرة عىل املواجهة وخفض مخاطر الكوارث

تعزيز زراعة ونظم أغذية مأمونة وسليمةاحرتام اإلرث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التربع واالبتكار

تقييم ومعالجة اآلثار وتعزيز املساءلة

6

التوجيهية  الخطوط  أخرى،  الجنسيات، مثل نستيل، وكوكا كوال، وبيبيس كوال، وكارغيل ورشكات  اعتمدت رشكات متعددة 

رصاحة ألنها أدركت املخاطر املالية ومخاطر السمعة التي تنطوي عليها املامرسات غري املسؤولة يف مجال حيازة األرايض عىل 

سلسلة إمداداتها والفوائد املمكنة الناجمة عن الترصف مبسؤولية. ومثة أيضا معايري خاصة وعمليات اعتامد تنطبق عىل السلع 

األساسية مثل املواد األحيائية وزيت النخيل والسكر وغريها من املواد )املائدة املستديرة عن زيت النخيل، 2013؛ املائدة املستديرة 

بشأن الوقود الحيوي املستدام، 2013(.
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والتزم كبار املستثمرين املاليني املؤسسيني باالستثامر وفقا لإلرشادات الخاصة باالستثامر املسؤول يف األرايض الزراعية، التي 

تشمل احرتام حقوق األرايض القامئة )مركز األمم املتحدة لشئون الحكم، 2014(. وأعلنت املؤسسة املالية الدولية التزامها باملبادئ 

لضامن أن املشاريع الزراعية التي متولها تنفذ بطريقة مسؤولة ومستدامة. وتطبق عدة مصارف كبرية واملقرضون املؤسسيون 

معايري أداء املؤسسة املالية الدولية )يف بعض األحيان من خالل مبادئ التعادل املتعلقة باملقرضني من القطاع الخاص( ذات الصلة 

باملشاريع الكبرية.

وميكن أن يعزز االستثامر املسؤول أيضا "الرتخيص االجتامعي بالعمل" الذي سيتمتع به مشّغل املرشوع حسب نظر املجتمع 

"ترخيص  باعتبارها حصلت عىل  إليها  ينظر  أن  لديها رخصة اجتامعية ميكن  التي تستثمر يف جهة مشّغلة  الرشكة  املحيل. وإن 

اجتامعي بالعمل" مامثل. وميكن أن يكسب املستثمرون هذا "الرتخيص" باعتامد وتنفيذ تدابري العناية الواجبة التي تشمل املخاطر 

االجتامعية والبيئية يف هذه الرشكات أو مشاريع األرايض الزراعية التي يفكرون يف االستثامر فيها )منظمة أوكسفام، 2014(.

وتجدر اإلشارة إىل أن االستثامر املسؤول يستلزم أن يتجاوز بكثري املامرسات التقليدية الخاصة باملسؤولية االجتامعية للرشكات. 

وال يكفي بناء مدرسة أو مرفق طبي يف املجتمع املحيل الذي سيتم فيه االستثامر. ألن االستثامرات املسؤولة حقا تفعل أكرث من 

أيضا عالقات  تقيم  السلبية، ولكنها  والبيئية  االجتامعية  اآلثار  الدليل، وال تسعى فقط إىل تجنب  ذلك، كام هو موضح يف هذا 

اقتصادية مفيدة ومشرتكة مع املجتمعات املحلية املترضرة.

وتعني كل هذه األمور أن القيام باستثامرات مفيدة يف األرايض الزراعية يف البلدان النامية غالبا ما تكون تكاليف املعامالت 

املتصلة بها مرتفعة. وميكن أن يكون إجراء تقييامت لآلثار االجتامعية والبيئية – التي تقيّم أيضا، كام سيوضح ذلك الحقا يف هذا 

الدليل، اآلثار عىل حقوق األرايض واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان – والتشاور بفعالية مع املجتمعات املحلية، عمليات مكلفة.

ولكن التكاليف التي ميكن أن تنتج عن الخطأ يف تقييم اآلثار قد تكون أكرب بكثري. فإذا قام استثامر بإجالء وإفقار املجتمعات 

املحلية فمن املرجح أنها ستبحث عن وسيلة لتقويضه. وبدأت البحوث األخرية يف توثيق مدى ارتفاع التكاليف يف حالة حدوث 

الحاالت  الدوالرات يف بعض  إىل ماليني  التكاليف  أن تصل  االستثامر. وميكن  إطار  األرايض يف  بالحقوق عىل  نزاعات ذات صلة 

 .)2012 ،Munden القصوى )مرشوع

الناحية املالية ببساطة االستثامر بطريقة مسؤولة: "يف الواقع، إن امليزة من حيث  ويف نهاية املطاف، يعترب من املعقول من 

املعلومات التي مينحها إدراك مخاطر حيازة األرايض ميكن أن يتيح فعال قدرة تنافسية الختيار أهداف لالستثامر يف... ]اقتصاد 

 ،Munden األسواق الناشئة[. واألمر األسايس بالنسبة إىل املستثمرين هو طرح األسئلة ووضع عمليات إلدارة املخاطر" )مرشوع

2013: 3(. وباالستناد إىل هذه الخطوط التوجيهية، يقدم هذا الدليل نصائح عن األسئلة التي ينبغي طرحها واملامرسات التي ينبغي 

اعتامدها إلدارة املخاطر.
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4  من أجل مناقشة مستفيضة للنشاط الزراعي لدى أصحاب الحيازات الصغرية، انظر تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2013.

 

الجمهور املستهدف  جيم - 

يتألف الجمهور الرئييس الذي يستهدفه هذا الدليل الفني من املنظامت التي تقدم رؤوس األموال أو تدير األموال التي تستخدم 

يف االستثامر و/أو التي تستثمر األصول من األرايض. ونشري يف هذا الدليل اىل هذه املجموعة "باملستثمرين". وعىل العكس من ذلك، 

يعترب "مشّغل املرشوع" الكيان الذي يدير بالفعل املرشوع يف امليدان )كام ميكن أن يكون بعض املستثمرين مشّغلني(. وتنطبق 

التوصيات الواردة بالتساوي عىل املستثمرين الدوليني واملحليني. وميكن للجميع استخدام هذه التوصيات لالطالع عىل عمليتي 

االستثامر املسؤول والعناية الواجبة ودراستهام.

ويف حني يعرتف الدليل بالدور الرئييس الذي يقوم به أصحاب الحيازات الصغرية لضامن األمن الغذايئ وتحسني سبل العيش، غري 

أنه يستهدف املشاريع الكربى التي ميكن أن يكون لها أثر أكرب عىل حقوق الحيازة – آثار إيجابية وسلبية عىل السواء – باإلضافة 

إىل املزيد من املوارد التي تستثمر لدعم املامرسات املسؤولة. 4 

وهذا الدليل موّجه إىل الفئات التالية من املستثمرين: 

أصحاب األصول: مثل أصحاب أصول املعاشات التقاعدية: صناديق املعاشات التقاعدية ورشكات التأمني ومكاتب الرثوات 	 

تديرها.  التي  األموال  تقديرية عىل  تتوفر عىل والية  التي  الهبات  الخاص وصناديق  القطاع  العائلية واملستثمرون من 

وميكن لها أن تستثمر سواء مبارشة يف األصول من األرايض أو بواسطة مديري األصول.

مجمعو األرايض: الرشكات املسجلة يف البورصة التي تتمحور اسرتاتيجيتها األساسية يف االستثامر يف األصول من األرايض 	 

وإدارتها.

بالنيابة عن أصحاب األصول. وهم يتولون أيضا يف أغلب األحيان حيازة 	  التي تدير األصول  مديرو األصول: الرشكات 

ووضع الرتتيبات املالية الخاصة باألصول. وتشمل هذه الرشكات صناديق األسهم الخاصة والصناديق التحوطية ووسائل 

استثامر أخرى تتوفر عىل بنية مشابهة لألسهم الخاصة.

الرشكات التي متلكها الدولة أو صناديق الرثوة السيادية: تسعى غالبا إىل ضامن الحصول عىل السلع األساسية لبلدانها 	 

األصلية.

الرشكات املتعددة الجنسيات: رشكات األغذية واملرشوبات ورشكات أخرى تستثمر يف األرايض كجزء من اسرتاتيجيتها 	 

لضامن اإلمدادات وكفالة تتبع املنتجات.

قطاع الخدمات املالية: يشمل املصارف التجارية التي متنح التمويل للزبائن املستثمرين يف األرايض الزراعية.	 

مصارف التنمية الثنائية أو املتعددة األطراف: تشمل املؤسسة املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية والوطنية.	 

تجار السلع: هذه الرشكات ميكن أن تكون عرضة للمخاطر املتعلقة بحيازة األرايض إىل درجة أنها توفر أدوات للتمويل 	 

التجاري والتحوط كجزء من عملياتها.
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كام ميكن للمستثمرين غري املبارشين الذين هم عىل بُعد مرحلة أو أكرث من األصول األساسية – رمبا ألنهم يستثمرون يف صندوق، 

بدوره يستثمر يف األرايض – استخدام هذا الدليل ألنهم يقومون بتقييم جدارة املستثمر املبارش والتفاوض معه.  وميكن أن يساعد 

الدليل املستثمرين غري املبارشين عىل التأكد بشأن ما يتوقعونه من رشوط للقيام باالستثامر. فعىل سبيل املثال، عندما يويص الدليل 

البيئي واالجتامعي خالل  لألثر  تقييم شامل  بإجراء  تكليف مشّغل املرشوع(  يلحوا عىل  )أو  املبارشون  املستثمرون  يكلف  بأن 

مرحلة العناية الواجبة التي تسبق عملية االستثامر، ينبغي أن يسأل املستثمر غري املبارش ما إذا كان الكيان الذي يعتزم االستثامر 
فيه ينطوي عىل سياسة تشرتط تقييام شامال لألثر البيئي واالجتامعي مع الحصول عىل نتائج مقبولة. 5

وهناك أطراف يف سلسلة القيمة، مثل الرشكات املتعددة الجنسيات أو تجار السلع الذين يشرتون املنتجات الزراعية ولكن ال 

يستثمرون يف األرايض، قد يجدون أن هذا الدليل الفني مفيد بيد أنه غري موجه إليهم يف املقام األول.

كلمة عن الحجم  دال- 

النظر عن حجمها. ورغم ذلك، من  الواردة يف هذا الدليل عىل جميع االستثامرات يف األرايض، برصف  التوصيات  ميكن تطبيق 

الناحية العملية، تختلف االستثامرات الزراعية يف البلدان النامية اختالفا كبريا من حيث مساحة األرايض والرشوط املتعلقة برأس 

املال. واملستثمرون الذين قاموا بالنظر يف إمكانية االستثامر يف مشاريع صغرية ثم بعد ذلك استثمروا فيها، غالبا ما يعجزون عن 

تحمل نفس املستوى من العناية الواجبة وأنشطة إدارة املخاطر مثلام يفعلون يف االستثامرات الكبرية. ويف حني أنه قد يتعنّي أن 

تنفذ املشاريع التي تنطوي عىل ماليني الدوالرات مبساعدة خرباء متعددين، رمبا باستخدام عملية مكلفة مثل تلك العملية التي 

تطلبها املؤسسة املالية الدولية )2012(، قد يتعنّي يف املشاريع الصغرية أن يقوم املستثمر أو مشّغل املرشوع بإيالء العناية الواجبة 

وتقييم املخاطر مبساعدة عدد قليل من الخرباء ومبوارد مالية محدودة. وحسب االقتضاء، سنؤكد عىل الحاالت حيث ميكن قبول 

املرونة وسنبني كيف ميكن أن تقوم املشاريع الصغرية مبا هو رضوري من أجل االستثامر املسؤول حتى يف سياق مايل محدود. 

وينطوي هذا النهج غالبا عىل العمل مع املنظامت غري الحكومية املحلية.

استثامراتهم يف  وإدارة  تقييامتهم  إلثراء  الدليل  هذا  استخدام  قادرين عىل  املستثمرين  يكون جميع  أن  ينبغي  ذلك،  ورغم 

األرايض الزراعية يف األسواق الناشئة.

دور الحكومات هاء- 

تعرتف الخطوط التوجيهية بأن الحكومات تضطلع بأهم األدوار يف مجال االعرتاف بحقوق الحيازة واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان 

والبيئة وحاميتها. كام تضطلع الحكومات بدور حاسم يف تنظيم االستثامرات واملستثمرين. ويف العديد من األماكن، تعترب الحكومة 

بالفعل طرفا يف عقد االستثامر. ويف عام 2015، أصدرت الفاو لألمم املتحدة دليال فنيا بعنوان "صون حقوق الحيازة يف سياق 

االستثامر الزراعي". ويقدم هذا الدليل نصائح ملوظفي الحكومة املسؤولني عن تشجيع االستثامر واعتامد ورصد كيفية قيامهم 

بواجباتهم بطريقة متسقة مع الخطوط التوجيهية. وقد يرغب املستثمرون يف االطالع عىل هذا الدليل اآلخر الكتساب فهم جيد 

بشأن الدور الذي تضطلع به الحكومة.

5  تجدر املالحظة أن مبادئ التعادل ال تنطبق إال عىل الصفقات التي تتجاوز مبلغا ماليا معينا.
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وبطبيعة الحال، ال ميكن وال ينبغي أن يقوم القطاع الخاص بالدور الذي تضطلع به الحكومة. ورغم ذلك، فإن املستثمرين 

واألعامل التجارية ميكن أن تدعم، يف بعض الحاالت، وأن تكّمل أنشطة الحكومة عندما ال تريد الحكومة أو يتعذر عليها القيام 

بدورها يف اإلرشاف عىل االستثامر وتويل مسؤولية حوكمة األرايض بفعالية. ويشري هذا الدليل إىل الوسائل التي ميكن للمستثمرين 

ومشّغيل املرشوع من خاللها دعم وتعزيز الحكومة بطريقة تحرتم حقوق الحيازة املرشوعة وتقليص مخاطر املستثمر. كام يالحظ 

أنه، يف حني يتعنّي دامئاً عىل املستثمرين االمتثال للقانون الوطني والدويل )الفقرة 2-2(، غري أن هناك ظروفا حيث يصبح من الالزم 

والحكمة تجاوز الحد األدىن الذي يقتضيه القانون، عىل النحو املحدد يف الخطوط التوجيهية.
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات
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2. حقوق الحيازة

ألف -  ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟

يف إطار الخطوط التوجيهية، تتحمل األعامل التجارية واملستثمرون "مسؤولية احرتام... حقوق الحيازة املرشوعة" و"ينبغي أن 

تترصف بعناية واجبة لتجنب انتهاك حقوق الحيازة املرشوعة لآلخرين". ومن أجل القيام بذلك، عىل املستثمرين "إدراج نُظم 

مالمئة إلدارة املخاطر ملنع ومواجهة اآلثار السلبية عىل ... حقوق الحيازة املرشوعة" )الفقرة 2-3(.

كام تنّص الخطوط التوجيهية عىل أن "االستثامرات املسؤولة يجب أالّ تتسبّب بأي رضر، وأن توفر الحامية من نزع حقوق 

أصحاب حقوق الحيازات املرشوعة ومن األرضار البيئية، كام عليها أن تحرتم حقوق اإلنسان" )الفقرة 12-4(. ويحاط املستثمرون 

علام بأن "يحرتموا القوانني والترشيعات الوطنية، وحقوق الحيازة التي ميتلكها اآلخرون، وسيادة القانون ")الفقرة 12-12(.

وتعترب املساواة بني الجنسني هدفاً أساسياً ترمي إليه الخطوط التوجيهية. ويحّث جميع أصحاب املصلحة، من القطاعني العام 

والخاص عىل السواء، عىل ضامن حقوق حيازة متساوية بني النساء والرجال. وتشجع الحكومات عىل"كفالة تساوي النساء والرجال 

يف التمتع بجميع حقوق اإلنسان" )3باء4( "وأن تتخذ التدابري املالمئة بحيث توفر األطر القانونية والسياساتية من أجل الحامية 

الكافية للنساء، وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانني التي تعرتف بحقوق الحيازة الخاصة باملرأة" )الفقرة 5-4؛ انظر أيضا الفقرات 6-4 

أن  التأكد من  الزراعية بشأن  التوجيهية تعليامت لألطراف يف عقود االستثامرات  الخطوط  و7-1 و7-4 و9-6 و11-6(. وتصدر 

"عملية التفاوض تكون ذات طابع غري متييزي ومراعية للمنظور الجنساين" )الفقرة 11-12(. 

وغالبا ما يكون لالستثامرات الزراعية تأثري مختلف متاما وأكرب عىل النساء. ويكون الرجل يف أغلب األحيان يف وضعية جيدة 

لالستفادة من االستثامرات، يف حني ستتأثر النساء عىل األرجح تأثرا سلبيا منها. وعىل الذين يرغبون يف الحصول عىل مناقشة شاملة 

لحقوق النساء يف حيازة األرايض والخطوط التوجيهية االطالع عىل منشور الفاو املعنون "حوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة 

والرجل: دليل فني لدعم تحقيق حوكمة مسؤولة لحيازة األرايض واملنصفة لكال الجنسني" )الفاو، 2013(. ويشمل هذا الدليل 

نصائح مفصلة بشأن ضامن تحديد حقوق حيازة النساء واحرتامها.
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ما هي املخاطر؟ باء- 

من أجل فهم املخاطر الناشئة عن العوامل التي تؤثر تأثرياً سلبياً يف حقوق الحيازة املرشوعة، من األفضل البدء بتعريف "الحيازة" 

من حيث صلتها باألرايض. وبعد ذلك نناقش حقوق الحيازة التي تعترب "مرشوعة".

ومثة تعريف يشار إليه كثريا عند الحديث عن حيازة األرايض هو تعريفها بأنها تلك "العالقة، سواء كانت محددة قانونياً أو 

إىل  األرايض تشري يف جوهرها  )الفاو، 2002(. وحيازة  األرايض"  إىل  بالنسبة  أو مجموعات،  كأفراد  الشعوب،  بني  القامئة  عرفياً، 

الحقوق واملؤسسات التي تحدد وتنظم حقوق الناس يف استعامل األرايض والسيطرة عليها ونقلها.

ودون املغاالة يف تبسيط األمور، تنقسم حقوق األرايض عموما إىل فئتني: )1( الحقوق املعّرفة رسميا يف القانون )مثل الدساتري 

والقوانني واللوائح الوطنية(؛ )2( الحقوق غري الرسمية أو"العرفية" التي يحددها العرف وقد ال يعرتف بها القانون رسميا، بيد أنها 

تحظى باعرتاف وتطبيق اجتامعي. وحقوق األرايض ميكن حيازتها بطريقة جامعية أو باملشاع. وإّن حقوق األرايض الرسمية  مألوفة 

ألغلب مستخدمي هذا الدليل غري أّن  معرفتهم بالحقوق غري الرسمية أو العرفية محدودة.

ومتارس حقوق األرايض العرفية غالبا من قبل مجموعة دون وطنية  تعلن عن نفسها عىل أساس تقاليد املجموعة. وهي حقوق 

عادة غري مكتوبة، وقد تكون غري معروفة ملن هم من الخارج وال يعرتف بها القانون الرسمي، رغم أن هناك بلدانا، مثل موزامبيق، 

حيث يعرتف القانون الترشيعي رسميا بالقانون العريف. )Tanner وBicchieri، 2014(. وقد تتعارض الحقوق العرفية مع القانون 

الرسمي. وهذا ما يحدث يف أغلب األحيان يف ما يتعلق بحقوق النساء عىل األرايض. ويف مناطق مختلفة من العامل، خصوصا يف 

أفريقيا، يحدد القانون العريف أغلب حقوق األرايض. ويف عدة أماكن، يتسبب تفاعل نُظم القانون الرسمي والعريف يف التباس وتوتر 

ونزاعات يف ما يتعلق بالحقوق عىل األرايض والوصول إليها. وسيتحمل املستثمر عواقب تجاهله لهذه األمور.

ورمبا تكون السيناريوهات األكرث صعوبة هي تلك التي تتداخل فيها حقوق حيازة عىل نفس األرايض. ويف العديد من البلدان، 

عىل سبيل املثال، تكون الدولة هي املالك القانوين لألرايض التي تكون للمجتمعات املحلية واألرس واألفراد حقوق عرفية دامئة 

الستخدامها. وتكون لدى الدولة واملستخدمني العرفيني عىل السواء حقوق حيازة ميكن أن تعترب مرشوعة. وقد تكون الحقوق التي 

لرعي  استعملت منطقة معينة  للرعاة  املحلية  املجتمعات  تكون  الحاالت، قد  الرعاة، موسمية. ويف هذه  اآلخرون، مثل  ميلكها 

ماشيتها خالل فرتات معينة من السنة خالل أجيال. وقد ال تكون لها أي حقوق ملكية رسمية وموثقة عىل األرايض، غري أن حقوقها 

يف ما يخص استخدامها قد تكون مقبولة من قبل املجتمعات املحلية األخرى يف املنطقة.

هذه  أن  بوضوح  التوجيهية  الخطوط  وتبني  "مرشوعة"؟  تعترب  التي  األرايض  حيازة  بشأن حقوق  تساؤالت  يثري  األمر  وهذا 

الحقوق تشمل الحقوق الرسمية و"حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال يحميها القانون" )الفقرة 5-3(. ولذلك، فإننا ندرك 

أن حقوق حيازة األرايض الرسمية والعرفية عىل السواء ميكن أن تكون مرشوعة، ولكن أيهام يتمتع باملرشوعية؟ )الوكالة الفرنسية 

للتنمية، 2014: 18(. إن الخطوط التوجيهية ال تقدم جوابا نهائيا، غري أنها تحدد العملية التي تبت يف مسألة حقوق الحيازة التي 

تتمتع باملرشوعية )الفقرة 4-4(. ودون الخوض يف مناقشة مطولة ومستفيضة للمسألة، وهذا أمر غري ممكن يف إطار هذا الدليل، 

ميكننا القول إن جميع حقوق الحيازة املعرتف بها رسميا يف القانون، وكذلك الحقوق العرفية أو غري الرسمية غري املعرتف بها 

رسميا والتي ينظر إليها عىل أنها مرشوعة ومامرسة من قبل املجتمعات املحلية خالل فرتة زمنية مهمة، ينبغي أن تقبل عىل أنها 

مرشوعة من جانب املستثمرين عندما يولون بالعناية الواجبة ويقومون بوضع املرشوع )الفاو، 2015ب(.
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وبطبيعة الحال، فإن "املجتمعات املحلية" ال تشكل مجموعة متجانسة؛ وإمنا تشمل مجموعات ذات أولويات وضغوط 

وسلطات مختلفة. وقد تكون بعض املجموعات داخل املجتمعات املحلية مهمشة من الناحية الثقافية أو االجتامعية، مثل 

النساء يف املناطق الريفية أو الفئات الضعيفة. ويجب أن تشمل الجهود الرامية إىل تحديد واحرتام حقوق الحيازة لدى 

املجتمعات املحلية إيالء اهتامم خاص للفئات املهمشة والضعيفة.

وميكن أن تكون اآلراء بشأن "املرشوعية" موضوع نقاش كبري بني الحكومات واملجتمعات املحلية، وداخل املجتمعات 

املحلية أو بينها. فعىل سبيل املثال، قد تختلف آراء الجامعات الرعوية واملزارعني املستقرين حول طبيعة ونطاق حقوق 

الحيازة التي ميلكها الرعاة الذين يقيمون عىل األرايض خالل بضعة أشهر من السنة. وباملثل، فقد تعرتض املجتمعات املحلية 

األصلية عىل مرشوعية الحقوق التي تطالب بها مجتمعات الرّحل، عىل األقل من حيث قوة هذه الحقوق واملكانة التي 

ستكون لهذه املجتمعات املحلية يف املفاوضات املتعلقة مبرشوع استثامر، وتقاسم املنافع املستمدة من املرشوع.

وتنشأ املخاطر بالنسبة إىل املستثمرين الذين لهم صلة بحقوق حيازة األرايض من اإلخفاق يف االعرتاف عىل نحو مناسب 

بهذه الحقوق وأخذها يف االعتبار واحرتامها )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 9(. ويف أغلب بقاع العامل، ال يعترب أخذ 

حقوق األرايض املحلية يف االعتبار أمرا سهالً كام يبدو للمستثمرين الذين اعتادوا عىل نُظم حيازة األرايض وإدارتها يف بلدان 

لحفظ  نُظم  عليها من خالل  املحافظة  وتتم  الرسمي  للقانون  تقريبا  األرايض  تخضع جميع حقوق  املتقدم حيث  العامل 

السجالت تتسم بالفعالية والشفافية. ويف العديد من البلدان النامية، قد يكون من الصعب تحديد حتى الحقوق الرسمية 

بسبب ضعف نُظم إدارة األرايض. وقد تكون سجالت مسح األرايض أو سجالت األرايض ناقصة أو غري موجودة. وميكن أن 

يكون تحديد الحقوق العرفية بالغ الصعوبة. ونتيجة لذلك، تخفق االستثامرات يف األرايض يف أغلب األحيان يف أخذ حقوق 

.)10 :2013 ، Munden األرايض املحلية يف االعتبار عىل نحو مناسب )مرشوع

والجامعات التي تعرّب عن سخطها بسبب عدم التشاور معها و/أو ترضرت من املرشوع ميكنها أن تعرتض عىل املرشوع 

باالحتجاجات أو تكتيكات أخرى )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 9(. وعالوة عىل ذلك، يكون رد فعل املجتمعات 

املحلية يف أغلب األحيان سلبيا تجاه االستثامرات يف مناطق يعتربونها أراضيهم. فعىل سبيل املثال، خلصت دراسة شملت 

39 استثامرا زراعيا كبريا إىل أن أكرث اآلثار السلبية الناجمة عن املرشوع التي ترد اإلشارة إليها تتعلق مبسائل ذات صلة 

باألرايض )Mirza وآخرون، 2014(. 

وميكن أن تكون سيناريوهات االستثامر التي تتعلق بعمليات الدمج والرشاء أو مشاريع "املناطق امللوثة" حيث يتوىل 

املستثمر زمام مرشوع قيد العمل، محفوفة باملشاكل بوجه خاص. ذلك أن املستثمر قد تكون لديه معلومات ناقصة بشأن 

كيفية حيازة هذه األرايض أصال، والنزاعات القامئة عىل األرايض والتدهور البيئي أو انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد يكون 

من الصعب التأكد ما إذا كان البائع أو الرشيك املحيل متورطا يف الفساد أو انتهاكات حقوق اإلنسان )انظر الفصلني 5 و6(. 

وكام سيناقش ذلك يف القسم التايل، عىل األرجح سيكون أصعب بالنسبة إىل املستثمر أو مشّغل املرشوع تخفيف حدة 

الرضر القائم سلفا يف وضعية "املناطق امللوثة" بكثري من أن يتجنب الرضر الذي قد ينشأ يف إطار سيناريو "األرايض الجديدة 

غري املستغلة".
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وقد يكون للفشل يف اتخاذ خطوات لتجنب هذا النوع من مخاطر حيازة األرايض عواقب وخيمة. ويف عام 2012، أصدر مرشوع 

Munden تقريرا مقروءا عىل نطاق واسع خلص إىل أن تجاهل حقوق األرايض املحلية قد ينجم عنه رضر مايل يرتاوح ما بني زيادة 

كبرية يف النفقات التشغيلية إىل تكاليف ناتجة عن التخيل الكامل عن املرشوع )مرشوع Munden، 2012: 3(. وخلص التقرير إىل 

ثالثة استنتاجات عامة:

إن حيازة األرايض هي أبعد عن أن تكون مجرد "تأثري خارجي" حيث ميكن أن تصبح تهديدا حقيقيا للعائدات املستقرة، . 1

ومتثل عامال ينبغي أخذه يف االعتبار يف أي تقييم للمخاطر بشأن االستثامر يف األرايض، مبا يف ذلك تقييم الجدارة االئتامنية 

وتوفري التأمني.

املخاطر املالية املطروحة متعددة، ترتاوح ما بني التأخر يف مدة البناء والفقدان غري املتوقع للتدفق النقدي بسبب التوقف . 2

عن العمل، إىل مصادرة األصول عقب فقدان تغطية التأمني. وميكن أن يكون تصاعد املخاطر رسيعا للغاية وال رجعة فيه، 

مام يعني أن الُنهج التقليدية املعتمدة يف فهم وتخفيف املخاطر يتعني رفع مستواها إلدارة املسألة.

يرتاوح تأثري هذه املخاطر من املستوى املهم إىل الكاريث بالنسبة إىل الرشكة أو املستثمر املعني. وتشري النامذج األولية إىل . 3

التكاليف. وقد يكون هذا  ارتفاعا مهام يف  أن استثامرا منوذجيا يواجه مشاكل متصلة بحيازة األرايض ميكن أن يتكبد 

 ،Munden التضخم الشامل يف النفقات كافيا لتغيري عملية اتخاذ القرار، عىل افرتاض الوعي باملخاطر املحتملة )مرشوع

 .)5 :2012

وسيناقش القسم التايل كيفية إدارة هذه املخاطر الكبرية للغاية. 

كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟ جيم- 

ما هي اإلجراءات التي ميكن أن يتخذها املستثمر لتقليص مخاطر حيازة األرايض يف إطار مرشوع معني؟ مثة ثالث خطوات أساسية 

يجب اتخاذها خالل مرحلة العناية الواجبة وتصميم املرشوع: )1( تحديد جميع حقوق األرايض واالعرتاف بها؛ )2( تقييم اآلثار 

املحتملة للمرشوع عىل هذه الحقوق؛ )3( تعديل املرشوع لتجنب الرضر أو السعي نحو فرصة أخرى. 

االعرتاف بالحقوق . 1

من أجل احرتام حقوق الحيازة املرشوعة، يجب أن يتأكد املستثمر أوال من أصحاب الحقوق. ومن ثم، فإن الخطوة األوىل يف عملية 

تتمثل يف ضامن تحديد وتوثيق جميع  الحيازة املرشوعة  ينتهك حقوق  االستثامر ال  أن  التي تسعى إىل ضامن  الواجبة  العناية 

أصحاب حقوق األرايض الرسمية والعرفية عىل السواء. ويجب أن تشمل هذه العملية تحديد طبيعة ونطاق األرايض والتحسينات 

الواجب إدخالها عليها )املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي املستدام، 2013: 1(.

وتتمثل الخطوة األولية لالعرتاف بالحقوق يف الحصول عىل فهم أسايس للقوانني الوطنية لحيازة األرايض الرسمية والعرفية عىل 

السواء – مبا يف ذلك مدى قبول القانون الرسمي للقانون العريف – وكذلك املؤسسات الحكومية ذات الصلة، واإلجراءات اإلدارية، 

وآليات تسوية النزاعات )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 18؛ الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 18(. وينبغي أن يحصل أغلب 

املستثمرين عىل مساعدة الخرباء يف هذه املرحلة، رغم أن هناك مصادر جيدة لتوفري الفهم األسايس لحالة حيازة األرايض يف بلد 

معني. )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015أ(. 
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وتتمثل الخطوة التالية يف املشاركة يف استعراض دقيق لسجالت األرايض الرسمية واالتصال باملسؤولني الحكوميني. وينبغي أن 

يكشف االستعراض كيفية تصنيف الحكومة لألرايض )األرايض العامة أو الخاصة أو العرفية(، وما إذا كانت األرايض تتمتع بوضع 

الحامية )مثل املحافظة عىل الغابات وصونها( وإن أمكن، مدى مطالبة الناس بحقوق االستعامل خالل فرتة معينة من السنة أو 

خالل السنة كلها )املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي املستدام، 2013: 4(. 

ويعترب استعراض السجالت الحكومية رضوريا بيد أنه، يف أغلب الحاالت، ليس كافيا. ويجب أيضا إجراء تحقيق يف املوقع، عادة 

كجزء من العملية التشاركية لتحديد أصحاب املصلحة بغية تحديد الحقوق التي مل يكشف عنها يف السجالت الحكومية، مبا يف ذلك 

الجهات التي لديها أو ستدخل يف عقد الستعامل األرايض. وميكن أن تساعد عملية تحديد أصحاب املصلحة يف تحديد مجال أصحاب 

الحقوق املحتملني والجهات التي ينبغي إرشاكها يف املشاورات خالل العملية. لذلك، فهي تريس أيضا أسس املشاورة والتفاوض 

واالتصال املتواصل مع املجتمع املحيل يف حالة القيام باملرشوع )انظر الفصل 3(. 

ومن األسايس أن يكون تحديد أصحاب املصلحة عىل نحو تشاريك بحيث يرشك السكان املحليني منذ البداية. وينبغي أن تنطوي 

العملية عىل تفاعل شامل مع جميع رشائح املجتمع املترضرة، مبن يف ذلك النساء والشباب والرعاة وجميع املجموعات األخرى، 

وال سيام الفئات األكرث تهميشا )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 33(.

وينبغي أال يحدد التقييم فقط الجهات التي لها حقوق، ولكن طبيعة ونطاق هذه الحقوق وكيفية استعامل األرايض. وميكن أن 

بعض  متتلك  وقد  متداخلة.  أو  جامعية  الحقوق  تكون  قد  الحاالت،  بعض  ويف  األصلية.  الشعوب  سيطرة  تحت  األرايض  تكون 

الجامعات حقوق استعامل مؤقتة، مثل استعامل املزارعني املستأجرين ألراٍض ميلكها الغري؛ وقد ميلك آخرون حقوقا موسمية، مثل 

مجتمعات الرعاة التي ترعى ماشيتها يف منطقة ما عىل أساس موسمي. ويجب تحديد جميع أصحاب الحقوق.

التكاليف. بينام تتغري الرشوط تغريا كبريا من مرشوع إىل مرشوع، فإن تكاليف تحديد الحقوق ميكن أن تكون معقولة. وحددت 

إحدى الدراسات أن التكاليف ميكن أن ترتاوح ما بني 0.15 و0.30  دوالراً أمريكياً يف الهكتار)مرشوع Munden ، 2013: 6(، رغم 

أنها ميكن أن تكلف أكرث من ذلك. وميكن، ال بل ينبغي، أن تتم عملية تحديد الحقوق باالقرتان مع عملية جمع املعلومات بغية 

االقتصاد يف إنفاق املال وتخفيف العبء عىل املجتمع املحيل. فعىل سبيل املثال، رهنا بطبيعة املرشوع، ميكن إجراء هذه العملية 

خالل املراحل األولية لتقييم األثر البيئي واالجتامعي. وعالوة عىل ذلك، تتيح التكنولوجيات الجديدة من قبيل برنامج "حلول من 

أجل اإلدارة املفتوحة لألرايض"، ونُظم الحيازة املفتوحة التي وضعتها الفاو، القيام بعمليات أرسع وأقّل كلفة لتحديد أصحاب 

املصلحة يف املجتمع املحيل بصفة شاملة )الفاو، 2015أ(.

 

تقييم اآلثار املحتملة عىل حقوق الحيازة. 2

غني عن البيان أن مجرد تحديد أصحاب حقوق األرايض املرشوعة يف املنطقة التي سيتم فيها االستثامر املقرتح ليس كافيا. ومن 

 ،Vhugen( املهم بالقدر نفسه تقييم تأثري املعامالت املقرتحة عىل تلك الحقوق، وتحديد ما إذا كانت سترض بأصحاب الحقوق

2014: 22-23(. وتدعو الخطوط التوجيهية إىل إجراء"تقييامت مسبقة مستقلة بشأن اآلثار اإليجابية والسلبية املحتملة للمرشوع" 

 )2013 لالستثامر،  األورويب  )املرصف  لالستثامر  األورويب  واملرصف   )2012( الدولية  املالية  املؤسسة  وتطلب  )الفقرة.10-12(. 

ومؤسسات مالية أخرى إجراء هذه التقييامت يف أغلب الحاالت.6  

البيانات" )مرشوع  إىل  واستنادا  املحيل  املستوى  للمخاطر عىل  "تقييم  إجراء  يطلبوا  أو  املستثمرون  يقوم  بأن  الدراسات  إحدى  أوصت    6

.)21 :2013 ،Munden
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اإلطار3:

حقوق املرأة يف 

األرايض 

من املهم للغاية تحديد حقوق املرأة يف ملكية األرايض باعتبارها جزءا يف عملية تحديد أصحاب الحقوق. ويف أغلب بلدان العامل 

النامي، تخضع قدرة املرأة يف ملكية األرايض والتحكم فيها والوصول إليها لقيود هامة. وال متتلك النساء إال نسبة من األرايض 

الزراعية أقل بكثري من تلك التي ميلكها الرجال، وتتميز حقوقهن يف الحيازة بأنها أقل ضامنا. وتجد النساء صعوبة أكرب يف التعبري 

عن آرائهن يف عملية اتخاذ القرار ذي الصلة باألرايض. ولذلك، قد تكون النساء أكرث ترضرا من التوافر املحدود لألرايض الخاصة 

بالزراعة وجمع املنتجات الحرجية من غري األخشاب، بسبب حيازة الرشكات الخاصة لألرايض. وميكن أن يكون لالستثامرات التي 

تقوض حقوق املرأة يف ملكية األرايض تأثري سلبي خاص عىل األمن الغذايئ لألرس ورفاهها.

ومثة اتفاق واسع النطاق عىل أن االستثامرات املسؤولة يف األرايض ينبغي أن تحرتم، وإن أمكن أن تعزز حقوق الحيازة التي 

متلكها النساء. فعىل سبيل املثال، ينّص رقم 3 من املبادئ عىل أن االستثامرات املسؤولة ينبغي أن تعزز املساواة بني الجنسني 

ومتكني النساء بوسائل متعددة، مبا يف ذلك "النهوض بحقوق الحيازة املتساوية للنساء" والحصول عىل األرايض واملوارد من خالل 

ضامن حصولهن عىل األدوات واملدخالت الالزمة وإمكانية املشاركة الفعلية يف اتخاذ القرار عىل مستوى املجتمع املحيل. 

وينبغي أن يكون تقييم أثر حيازة األرايض جزءا من تقييم األثر البيئي واالجتامعي عىل نطاق واسع الذي يقيّم أيضا اآلثار عىل 

ذلك  يف  مبا  املقرتح،  لالستثامر  الخاصة  الظروف  وستفرض  منفصلة.  عملية  تكون  أال  وينبغي  اإلنسان؛  وحقوق  الغذايئ  األمن 

احتياجات املجتمع املحيل وقدرته وطبيعة وحجم ذلك االستثامر، كيفية وتوقيت إجراء التقييم. وينبغي القيام به خالل مرحلة 

العناية الواجبة قبل إبرام االتفاقات ومبارشة املرشوع، ألن الخيارات تكون محدودة بعد التوقيع عىل العقد )الوكالة الفرنسية 

للتنمية، 2014: 22(. 7 وتتمثل النقطة األهّم يف أن تقييم األثر يعترب جزءا أساسيا من إدارة املخاطر املرتبطة باآلثار السلبية عىل 

النتائج  موضوعية  لضامن  مستقل  خبري  قبل  من  التقييم  إجراء  وينبغي   .)22-21  :2013  ،Munden )مرشوع  املحليني  السكان 

ومصداقيتها )مرشوع Munden، 2013: 21-22(. وينبغي أن يحدد تقييم حيازة األرايض جميع اآلثار املحتملة عىل حقوق األرايض 

القامئة الرسمية وغري الرسمية، مبا يف ذلك:

كيف ستتم حيازة األرايض وما هو تاريخ الصفقة، خاصة إذا خضعت سابقا لنزع امللكية من قبل الحكومة؟	 

هل سيتسبب املرشوع يف إعادة توطني السكان، بصفة غري طوعية أو طوعية؟	 

املتعلق 	  القسم  )انظر  ستشارك؟  التي  األطراف  هي  ومن  النطاق  وواسعة  شاملة  تشاورية  عملية  هناك  ستكون  هل 

باملشاورة(

من هي األطراف املشاركة يف املفاوضات، وإذا قدر للمرشوع أن ينطلق، من سيقوم بالتوقيع عىل العقد؟	 

كانت 	  إذا  املعامالت؟  توافق عىل  أن  منها  ينتظر  التي  املؤسسة  أو  الشخص  بها  يتمتع  التي  املحلية  ما هي املرشوعية 

العملية )من لديهم حقوق استخدام غري  الحكومة هي املالك الرسمي لألرض،  كيف سيشارك مستخدمو األرايض يف 

رسمية، لكن ليست لديهم حقوق ملكية رسمية عىل األرايض(؟

هل هناك تظلامت قامئة بشأن األرايض؟	 

هل كان هناك نزاع أو عنف يف ما يخص استخدام األرايض والسيطرة عليها؟	 

هل هناك أماكن للسكن عىل األرايض قد توحي بأن هناك سكانا ميكن أن يطالبوا بحقوق غري رسمية عىل األرايض؟	 

العرفية وعىل حقوق حيازة الشعوب األصلية والنساء 	  ما هو األثر الذي سيكون عىل حقوق الحيازة غري الرسمية أو 

والشباب واألطراف التي لديها حقوق موسمية، مثل الرعاة؟

كيف ميكن تخفيف أي أثر من اآلثار السلبية املتوقعة )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 61-62، 69(؟	 

7  لنئ كان من األفضل القيام بتقييم اآلثار البيئية واالجتامعية قبل التوقيع عىل العقد، من الناحية النظرية، إال أن هذا التقييم ميكن إجراؤه 

بعد توقيع العقد إذا كان ينص عىل إلغاء املرشوع يف حال كشف تقييم اآلثار البيئية واالجتامعية عن أرضار مهمة بحقوق األرايض أو األمن 

الغذايئ أو حقوق اإلنسان أو البيئة )Smaller وآخرون، 2014: 25(.
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ويتسم فهم األثر بأنه ليس أمرا سهال ألن الظروف يف أغلب األحيان تكون معقدة، عىل النحو املوصوف يف هذا السيناريو انطالقا 

من دراسة أخرية قام بها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: كان مثة مصدر مشرتك آخر للنزاع بني املستثمرين واملجتمعات 

املحلية هو استخدام األرايض التي كانت غري مستخدمة بصفة مؤقتة من قبل صاحب صك امللكية الرسمي، أو التعدي املتصور 

عليها. وكانت هناك حالة مشرتكة تتمثل يف أن ماليك األرايض السابقني )الحكومة أو املستثمرون األوائل(كان لديهم صك رسمي 

األرايض  إىل  الناس  انتقل  الفاصلة،  الفرتة  استخدامها. وخالل  دون  األرايض  تركوا  أنهم  غري  استخدامها،  والحق يف  األرايض  عىل 

وأصلحوها ورشعوا يف زراعتها ومن ثم أثبتوا وجود حقوق غري رسمية عىل األرايض. وعندما مينح مستثمر جديد امتيازا أو يقوم 

بحيازة أراض ما، فإنهم يكتشفون يف بعض األحيان أن حقوقهم عىل األرايض من الصعب إثباتها ألن املجتمعات املحلية هي يف 

 Mirza( املكان عينه. ويف بعض الحاالت، كان الناس  يستخدمون األرايض طيلة عقود أو أجيال قبل وصول املستثمرين الُجدد

وآخرون، 2014: 36(.

وبالنسبة إىل املستثمرين، ينبغي أن يعترب غياب تقييم أثر حيازة األرايض عىل أساس عملية تشاركية لتحديد أصحاب املصلحة 

)سواء كان ذلك جزءا من تقييم األثر البيئي واالجتامعي عىل نطاق واسع أم ال( إشارة تحذير إىل أن املرشوع قد ال يكون استثامرا 

مناسبا )انظر اإلطار4(.

اإلطار 4:

عوامل مخاطر حقوق 

الحيازة

مثة عدد مهم من النزاعات القامئة أو الحديثة أو املطالبات املتعلقة باألرايض ال ميكن حلها. ¤

ميكن عىل األرجح أن يكون األمر كذلك يف عملية الحيازة أو الدمج أو سيناريو االستثامر يف "األرايض امللوثة" وتنطوي عىل  ¤

وإما  التجارية  الناحية  من  مستخدمة  غري  إما  األرايض  املستغلة" حيث  غري  "األرايض  مع مرشوع  )باملقارنة  جارية  عملية 

تستخدم ألغراض تجارية أخرى(.

يتم طرد السكان املحليني إما ألن الحكومة قامت أصال بحيازة األرايض عن طريق نزع امللكية وإما أن املرشوع يقتيض نزع  ¤

ملكية األرايض لجعلها متاحة للتطوير.

يقتيض تصميم املرشوع  نقل حقوق األرايض عىل نطاق واسع من السكان املحليني مام ينتج عنه إعادة توطني العديد من  ¤

السكان بطريقة غري طوعية أو طوعية.

ليس لدى مشّغل املرشوع/املستثمر ولن يقوم مبا ييل: ¤

عملية تشاركية لتحديد أصحاب املصلحة؛	 

تقييم أثر حيازة األرايض )رمبا كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتامعي(؛ أو	 

عمليات التشاور مع املجتمع املحيل.	 

يبدو أن منطقة أرايض املرشوع تتجاوز ما ميكن أن ينتج عىل نحو معقول خالل مدة املرشوع، ومن ثم تثري شواغل بشأن  ¡

دوافع املضاربة.

سيقع املرشوع يف منطقة تكاد تكون فيها حقوق األرايض غري موثقة و/أو يحكمها القانون غري الرسمي ويتعني أن يقوم مشّغل  ¡

املرشوع بعملية تشاركية لتحديد جميع أصحاب الحقوق املرشوعة.

ال يزال يتعني إمتام تقييم األثر البيئي واالجتامعي املستقل للمرشوع املقرتح، مبا يف ذلك إجراء تقييم لآلثار املحتملة عىل  ¡

حيازة األرايض ونوع الجنس واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان.

يكشف تقييم األثر البيئي واالجتامعي احتامل وجود آثار سلبية مهمة عىل حقوق األرايض أو األمن الغذايئ أو نوع الجنس  ¡

أو حقوق اإلنسان أو البيئة إذا مل يراجع املرشوع حسب توصية تقييم األثر البيئي واالجتامعي بذلك. 

املخاطر العالية

املخاطر املتوسطة
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  تعديل املرشوع لتجنب إلحاق الرضر. 3

إذا كشف تقييم األثر وجود آثار سلبية ممكنة أو فعلية عىل حقوق الحيازة املرشوعة، ينبغي عندها إعادة صياغة املرشوع لتجنب 

اآلثار السلبية )انظر الفقرة 6(. وإذا مل يكن ذلك ممكنا، ال ينبغي أن يواصل املستثمر االستثامر. وذلك متاشيا مع اإلنذار الوارد يف 

لها"  والتصدي  املرشوعة  الحيازة  حقوق  عىل  السلبية...  اآلثار  و"تفادي  الرضر"  "إلحاق  بعدم  يقيض  الذي  التوجيهية  الخطوط 

)الفقرتان 3-2 و12-4؛ انظر كذلك املبادئ، رقم 10(.

وينبغي أن يتضمن تقييم األثر تدابري تخفيف خاصة ميكن اعتامدها إذا بدأ تنفيذ املرشوع. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما 

ييل:

استكشاف مناذج استثامر بديلة ال تؤدي إىل نقل حقوق األرايض، مثل إقامة رشاكات مع أصحاب حقوق األرايض املحليني 	 

وإبرام عقود مع صغار املنتجني؛

استخدام بنية مختلفة لحيازة األرايض، مثل اإليجار مقابل حيازة شاملة. وحتى عمليات اإليجار ميكن أن متثل إشكاال إذا 	 

كانت مدة اإليجار طويلة أو مساحة األرايض املؤجرة كبرية جدا،  لذلك ينبغي النظر يف عقود إيجار قصرية األمد، مبا يف 

ملعدل  معقول  تعديل  مناقشة  تتسنى  ليك  للرشوط  دوري  استعراض  أو  التضخم  لتعديل  مناسبة  عمليات  إجراء  ذلك 

اإليجار وأحكام أخرى؛

تجنب إعادة التوطني الطوعية للسكان من خالل النظر يف بدائل ممكنة. وإذا تعّذر تجنب إعادة التوطني الطوعية، ينبغي 	 

دفع تعويض منصف ورسيع للسكان الذين وافقوا عىل الرحيل وأن يحصلوا بصفة مستمرة عىل املوارد وسبل العيش 

البديلة؛

تقليص مساحة األرايض التي سيقوم املرشوع بحيازتها أو تغيري حدودها لخفض أثر حقوق األرايض؛	 

ضامن أن يستمر أعضاء املجتمع املحيل يف الوصول اآلمن إىل بعض األرايض بهدف القيام بزراعة الكفاف وغريها من 	 

أنشطة كسب العيش. وكام سرتد مناقشته الحقا عىل نحو أوىف، يف جميع الحاالت ينبغي أن يتجنب املستثمرون طرد 

السكان املحليني حتى يف حالة منح تعويض. وكقاعدة عامة، ينبغي أن يتجنب املستثمرون مناذج املشاريع التي تنطوي 

عىل نقل حقوق األرايض من أصحاب الحيازات الصغرية وغريهم من السكان املحليني )منظمة أوكسفام أسرتاليا، 2014: 

53( أو عىل األقل تقليل مدى رضورة نقل هذه الحقوق. وتشجع الخطوط التوجيهية الحكومات عىل ما ييل:

ألصحاب 	  املراعية  والخاص  العام  القطاعني  استثامرات  وكذلك  باستثامرات  الصغرية  الحيازات  أصحاب  قيام  "دعم 

الحيازات الصغرية" )الفقرة 12-2(؛

تعزيز "نطاق اإلنتاج ومناذج االستثامر التي ال تؤدي إىل نقل واسع النطاق لحقوق الحيازة إىل املستثمرين" )الفقرة 	 

12-6(؛

"تشجيع إقامة رشاكات مع أصحاب حقوق الحيازة املحليني" )الفقرة 6-12(.	 
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الرشاكات:

مثة طائفة متنوعة من األساليب التي ميكن من خاللها ملشّغل املرشوع العمل ضمن رشاكة مع املزارعني املحليني. وتتمثل إحدى 

هذه الوسائل يف التعاقد مع املزارع ويشار إليها أحيانا بـعبارة "الزراعة التعاقدية" أو مخطط "محور نواة". ويف إطار هذا املخطط، 

للمشّغل.  يبيعون منتجاتهم  الذين  الصغرية  الحيازات  بها شبكة من أصحاب  "نواة" صغرية تحيط  املشّغل بحيازة مزرعة  يقوم 

ويقدم املشّغل الدعم الفني ورمبا قروضا للمزارعني املحليني )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ج: 39(.

وحتى ترتيبات رشاكة من هذا القبيل ميكن أن يكون لها أثر سلبي عىل حقوق الحيازة املحلية. فعىل سبيل املثال، إذا تسبب 

مرشوع يف زيادة قيمة مزارع أصحاب الحيازات الصغرية – رمبا ألن قطع األرض أصبحت أكرث إنتاجية أو بسبب استبدال املحاصيل 

الغذائية مبحاصيل ذات قيمة نقدية كبرية – قد يجرب الرجال النساء عىل ترك قطع أرض كانت تحت سيطرتهّن لعقود من الزمن. 

ويؤدي هذا اإلجراء إىل تقويض حقوق الحيازة املرشوعة للنساء، لذلك قد يكون رضوريا إدراج رشوط حامية للنساء ضمن مخطط 

الرشاكة، وال سيام ألن النساء والفئات املهمشة التي تفتقر إىل الوصول اآلمن إىل األرايض ستفقد عىل األرجح حقوق الحصول عىل 

األرايض بسبب ازدياد قيمتها. ويف جميع الحاالت، ينبغي، بطبيعة الحال، أن تكون هذه املخططات قامئة عىل أساس مفاوضات 

وعقود عادلة وشفافة مع املزارعني. وهناك ثروة مهمة من النصائح بشأن مخططات الزراعة التعاقدية متوفر وينبغي أن تطلع 

عليه األطراف التي تعتزم القيام برتتيبات من هذا القبيل)الفاو، 2012أ(.8 

وهناك طريقة أخرى إلرشاك أصحاب حقوق األرايض املحليني يف املرشوع من خالل منحهم حصة أسهم يف املرشوع. ورمبا ينبغي 

أن تكون حصص األسهم باإلضافة إىل الثمن الذي دفع لحيازة األرايض عىل شكل إما سعر رشاء أو إيجار، ألن أصحاب الحقوق 

املحليني سيحتاجون عىل األرجح إىل مصدر إيرادات يحل محل اإليرادات أو اإلنتاج الذي كانوا يحصلون عليه من األرايض سابقا. 

وإن الرتتيبات املتعلقة بحصص أسهم خالصة، مثل مناذج "األرايض مقابل األسهم" تتميز بأنها محفوفة باملخاطر لعدم وجود ضامنة 

النجاح وميكن أن يجمد بالفعل األرايض إزاء املستخدمني املحليني خالل فرتات عدم االستغالل أو خالل  بأن املرشوع سيحالفه 

مخططات التصفية. وحتى املشاريع الناجحة ال ميكنها توفري عائدات استثامر ملموسة لسنوات عدة. وسيتعذر عىل معظم أصحاب 

الحقوق املحليني االنتظار، لذلك من املهم أن يحصلوا عىل مصدر إيرادات منذ بداية املرشوع. 

يستخدم  مل  حيث  أمثلة  عدة  وهناك  بحيازتها.  املرشوع  يقوم  التي  األرايض  مساحة  تقليص  أيضا  املناسب   من  يكون  وقد 

املستثمرون جميع األرايض املخصصة، مام نجم عنه نشوب نزاع مع املجتمع املحيل. وقد تبنّي من الدراسة التي أجراها مؤمتر األمم 

املتحدة للتجارة والتنمية عام 2014 أن مشّغيل املرشوع كانوا يستعملون أقل من 10 يف املائة من األرايض املخصصة يف ربع الحاالت 

التي شملتها الدراسة. وتُعزى هذه النتيجة إىل مجموعة متنوعة من األسباب، مبا يف ذلك حجم وعمر املرشوع والتمويل غري الكايف 

أو النقص يف العناية الواجبة خالل تقييم املرشوع ووضع خطته. وأيا كان السبب، ينتج عن نقص استخدام األرايض عواقب سلبية 

يف أغلب األحيان لجميع الجهات املعنية )Mirza وآخرون، 2014: 36-38(. ويثري ذلك شكوكا بأن الهدف األسايس املتوخى من 

حيازة األرايض كان ألغراض املضاربة. وبعض املؤسسات املالية، مبا فيها املؤسسة املالية الدولية، لن متول االستثامرات غري املنتجة 

والتي تستهدف املضاربة )املؤسسة املالية الدولية، 2014(. وميكن تجنب هذه املشكلة أو تقليلها بضامن وجود الخربة الكافية لدى 

الجهات املشاركة يف التخطيط للمرشوع، مبا يف ذلك الحصول عىل املعارف التقليدية، بغية تحديد حجم األرايض املناسب، وأن ذلك 

التحليل أجري إما خالل مرحلة التقييم األولية أو يف وقت مبكر خالل عملية العناية الواجبة. وبالتأكيد ينبغي أن يقيّم املستثمرون 

بعناية خطط أعامل مشّغيل املرشوع والقدرة عىل تنفيذ املرشوع، وينبغي النظر يف فوائد إتاحة األرايض تدريجيا بناء عىل التطور 

الناجح للقطعة األوىل )Mirza وآخرون، 2014: 38(.

8   املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص والفاو لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية. 2015. الدليل القانوين املشرتك بني املعهد 

http://www.fao. .التعاقدية. روما الزراعة  الزراعية بشأن  للتنمية  الدويل  الخاص والفاو لألمم املتحدة والصندوق  القانون  الدويل لتوحيد 

.org/3/a-i4756e.pdf
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وعندما تنقل حقوق األرايض بطريقة طوعية )كام سيناقش ذلك يف الفصل التايل(، ينبغي أن ينظر املستثمرون يف أن يحصل 

أصحاب حقوق األرايض عىل تسديد منصف ورسيع ملستحقاتهم. وستقوم عملية االعرتاف بالحقوق بتحديد األطراف التي ينبغي 

أن تدفع لها املستحقات. وال تشمل هذه األطراف أصحاب الحقوق الرسمية املعرتف بها فقط، بل كذلك جميع األطراف التي 

تأثرت حقوقها، سواء كانت رسمية أو غري رسمية )وكالة التنمية األمريكية، 2015ب: 37-36، 42(.

تحديد قيمة وسعر األرايض:

ميكن أن تكون عملية تحديد قيمة األرايض يف العديد من األماكن الريفية يف البلدان املنخفضة الدخل صعبة للغاية. وينطوي النهج 

الذي سيدفعه  السعر  باعتبارها  غالبا  القيمة  بطريقة منصفة. وتحدد هذه  لألرايض  السوقية  القيمة  تحديد  السائد عىل  الدويل 

املشرتي الراغب يف الرشاء للبائع الراغب يف البيع. ويكفي القول لألغراض املتوخاة من هذا الدليل أنه من الصعب تقدير القيمة 

السوقية العادلة يف غياب سوق لألرايض تتميز بالفعالية والشفافية وتتوفر عىل سجالت دقيقة لصفقات األرايض. وقد تجد جميع 

األطراف – املستثمرون ومشّغلو املرشوع واملجتمعات املحلية والحكومة–  صعوبة يف حساب القيم السوقية العادلة لألرايض يف 

املناطق الريفية. وبالفعل، ينبغي أن يحذر املشّغلون من العروض التي تطرحها الحكومة أو املجتمعات املحلية التي تبدو ذات 

سعر شديد االنخفاض. ورمبا قد يكون السعر املنخفض مغريا عند بداية املرشوع، وال سيام عندما يرتبط عرض البيع بإعفاءات 

رضيبية سخية، غري أن قبول العرض يخلق مخاطر ألن املجتمع املحيل و/أو الحكومة قد تثريان مشاكل الحقا عندما يكتشفان أنهام 

قاما ببيع أراضيهام أو تأجريها بثمن زهيد. ويثري ذلك شواغل خصوصا يف حالة بيع األرايض وينبغي عدم تشجيع الحكومة عىل 

ترتيبات ملراجعات  التي ال تتضمن  إيجار األرايض  النهج. ورغم ذلك، تعترب تلك املشكلة خطرية ومحتملة يف حالة  اعتامد هذا 
منتظمة.9

وعىل األرجح لن يتحقق التعويض املنصف واملناسب لجميع األطراف املترضرة عن طريق دفع الحكومة فقط ملا يطلب منها 

القانون بحقوق  أدناه(. وكام سبق توضيح ذلك، قد ال يعرتف  )انظر  امللكية  قانون نزع  الوطني، مثال مبوجب  القانون  مبوجب 

الحيازة غري الرسمية أو يفرض دفع رسوم عىل املستخدمني املوسميني أو غريهم من أصحاب الحقوق املتداخلة. وإضافة إىل ذلك، 

ال تحصل النساء يف أغلب األحيان إال عىل تعويض قليل أو ال تحصل عىل أي يشء ألنها تستخدم األرايض  ولكن لديها حقوق حيازة 

هّشة. فعىل سبيل املثال، عادة ميكن للنساء جمع املنتجات الحرجية غري الخشبية من مناطق غابوية يشملها مرشوع االستثامر. 
ويجب أن يويل املستثمرون اهتامما لضامن حصول النساء عىل تعويض مناسب لفقدانها فرصة الحصول عىل هذه املنتجات.10

9   وثقت العديد من الدراسات أن التعويض املايل يأخذه بسهولة الرجال والنخب املحلية التي يكون رؤساؤها املستفيدين الرئيسيني. انظر 

.)2013 ،Bugri و King( عىل سبيل املثال

10   هناك كمية هامة من املؤلفات بشأن تقييم سعر األرايض. )انظر Tenga وآخرون، 2012(.
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نزع امللكية: 

رمبا يحدث أكرب أثر سلبي خطورة عىل حقوق الحيازة عند طرد أصحاب الحقوق املحليني قرساً. ويحدث الطرد عادة عندما 

تستعمل الحكومة ملكيتها األساسية لألرايض أو سلطتها يف نزع ملكية األرايض بدافع املنفعة العامة )املشار إليها أيضا بنزع امللكية(. 

ويقصد بنزع امللكية، بحكم تعريفها، أن الحكومة مل تحصل عىل موافقة جميع  املترضرين. وتكون املسألة صعبة بصفة خاصة 

عندما يكون األشخاص املرحلون من الشعوب األصلية الذين يخولهم القانون الدويل إعطاء موافقتهم الحرة واملسبقة واملستنرية 

أو رفض إعطائها )انظر الفصل 3(. ويكمن أحد أهداف معايري أداء مؤسسة التمويل الدولية يف تجنب الطرد القرسي بسبب وجود 

العموم، ال  الدولية، 2012، املعيار 5(. وعىل  التمويل  املبعدين )مؤسسة  احتامل قوي لحدوث آثار سلبية مهمة عىل األشخاص 

تستبعد الخطوط التوجيهية رصاحة نزع امللكية.  وحسب الخطوط التوجيهية ميكن أن تنزع الحكومات ملكية األرايض "ألغراض 

املنفعة العامة"، غري أنها عند القيام بذلك، ينبغي أن تعرف بوضوح مفهوم املنفعة العامة لتسمح باملراجعة القضائية )الفقرة 

16-1(. وإضافة إىل ذلك، "ينبغي أن تحرتم جميع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة، وال سيام الفئات الضعيفة واملهمشة، من خالل 

الحصول عىل الحد األدىن الرضوري من هذه املوارد، وأن توفّر التعويضات عىل وجه الرسعة وفقاً للقوانني الوطنية" )الفقرة 1-16(. 

وتويص الخطوط التوجيهية كذلك الحكومات بأن توفر لألشخاص الذين نزعت الحكومة حقوق الحيازة الخاصة بهم تقييامً عادالً 

وتعويضاً رسيعاً وفقاً للقانون الوطني" )الفقرة 3-16(.

ورغم ذلك، ينبغي أن يتجنب املستثمرون، الذين يسعون إىل تقليل املخاطر، املشاريع التي تتطلب الطرد وإعادة التوطني حتى 

لو كان الطرد قانونيا مبوجب القانون الوطني. واعتمد بعض املستثمرين، مثل الصندوق األفريقي للتجارة واالستثامر الزراعي، هذا 

النهج بالضبط. وبالفعل، تتمثل اسرتاتيجية مهمة لتخفيف املخاطر يف تجنب أي نوع من أنواع الطرد. وحتى عملية إعادة التوطني 

الطوعية تطرح عدة مشاكل ويصعب تنفيذها بطريقة تنال رضا األشخاص الذين أجربوا عىل الرتحال )Mirza وآخرون، 2014: 

.)40-39

الحكومة، فيمكنهم تطبيق معيار  امللكية من قبل  نزع  تتطلب  التي  السيناريوهات  املستثمرون  يتجنب  أن  ينبغي  ولنئ كان 

التعويض هذا عىل مفاوضاتهم مع أصحاب الحقوق الذين وافقوا عىل نقل حقوقهم للمستثمر أو ملشّغل املرشوع. ويف العديد من 

الحاالت، ينبغي أال يقترص تعويض نقل الحقوق عىل التعويض النقدي؛ بل ميكن أن يكتيس اقرتاح أراض بديلة أو طرق للتعويض 

غري النقدي أهمية حاسمة من أجل تجنب الرضر. وعالوة عىل ذلك، يتجاوز "التعويض العادل" القيمة املعقولة لألرايض. وينبغي 

أن يشمل التعويض الرضر البيئي واالجتامعي وخسائر أخرى مثل تكلفة إعادة التوطني والسكن الجديد، والتغريات يف مكان العمل 

أو سبل العيش )الفاو، 2008(. ولكن ليس هناك "صيغة واحدة تناسب الجميع" ألن الظروف تختلف. واألشخاص الذين دفعت 

أال  ينبغي  بنقل حقوق األرايض أو جرى تعويضهم عندما ُصودرت حقوق األرايض،  املتعلقة  االتفاقات  لهم مستحقات مبوجب 

يكونوا يف وضع أسوأ مام كانوا عليه قبل املرشوع، ومن الناحية العملية، ينبغي أن تتحسن وضعيتهم. 
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املسائل املتوارثة:

قد يواجه املستثمرون تحديات فريدة إذا كانت األرايض الالزمة للمرشوع ناتجة عن الرتحيل القرسي للسكان األصليني قبل 

– رمبا منذ عدة سنوات قبل – التفكري يف االستثامر الحايل منذ وقت طويل. فعىل سبيل املثال، قد يكون السكان أجربوا عىل مغادرة 

األرايض التي حازتها الحكومة عن طريق عملية نزع امللكية. وميكن أن يكون السكان قد حصلوا عىل تعويض مناسب أو ال.  ونقلت 

املستثمر. وقد تكون مثة تظلامت  قيد نظر  الذي هو  للمرشوع  اآلن  بعد بضع سنوات وأتيحت  ثالث  األرايض إىل طرف  هذه 

مستمرة نابعة من مصادرة الحكومة لألرايض. ما عىس أن يفعل املستثمر يف حالة من هذا القبيل؟ يف هذه الحاالت، ينبغي أن 

يعيد املستثمرون النظر بجدية يف استدامة املرشوع املقرتح )املائدة املستديرة عن زيت النخيل، 2013: املبدأ 2-3(. وقد يكون من 

األفضل عدم الرشوع يف االستثامر ألن املرشوع قد ال يكون مقبوال من الناحية االجتامعية ومرفوضا )الوكالة الفرنسية للتنمية، 

2014: 37(. وعىل األقل، ميكن أن يلح املستثمر عىل أن يقوم مشّغل املرشوع باتخاذ خطوات للتعويض أو خالف ذلك إيجاد حلول 

البائع/املشرتي )ميكن أن تكون  للتظلامت املستمرة كرشط للقيام باالستثامر. ويجب أن يبدأ املستثمرون بتحديد كيف حصل 

الحكومة أو طرف نقلت إليه الحكومة األرايض( عىل األرايض يف املقام األول. 

وتسري عملية تحديد الحقوق وتقييم اآلثار وتنفيذ تدابري التخفيف جنبا إىل جنب مع التشاور الفعيل مع املجتمعات املحلية 

التي سيقع فيها االستثامر. وهذه املسألة ستكون موضوع الفصل التايل.

اإلطار 5:

القامئة املرجعية إلدارة مخاطر 

حقوق الحيازة 

ميكن أن تخلق االستثامرات الزراعية قيمة مهمة لألطراف املترضرة بيد أن هناك دامئا خطرا يف أن تتسبب هذه االستثامرات يف 

وتشمل حقوق  الدوالرات.  ماليني  املايل  الرضر  يبلغ  أن  القصوى، ميكن  الحاالت  ويف  املرشوعة.  الحيازة  رضر ألصحاب حقوق 

الحيازة املرشوعة، الحقوق الرسمية املوثقة والحقوق غري الرسمية وهي عادة غري موثقة. وحقوق الحيازة املرشوعة تشمل يف 

أغلب األحيان األشخاص الذين لديهم حقوق موسمية أو حقوق متداخلة، مثل الحقوق التي ميلكها الرعاة.  وينبغي إيالء اهتامم 

خاص لحقوق النساء.

خالل مرحلة صياغة املرشوع، النظر يف مناذج املشاريع التي ال تنطوي عىل نقل لحقوق األرايض من أصحاب الحيازات الصغرية  3
وغريهم من السكان األصليني، أو عىل األقل تقليل مدى رضورة نقل هذه الحقوق. ويف جميع الحاالت، ينبغي تجنب املشاريع 
التي تتطلب نزع امللكية والطرد. ومثة اسرتاتيجية مهمة لتخفيف املخاطر وهي تجنب إعادة التوطني بجميع أنواعه، سواء كان 

طوعيا أو غري طوعي.

تحديد جميع حقوق األرايض واالعرتاف بها: 3

التشاور مع الخرباء بشأن العادات واملامرسات الوطنية واملحلية ذات الصلة باألرايض؛ -

االتصال باملسؤولني الحكوميني واستعراض سجالت األرايض الحكومية؛ -

البدء يف مشاورات مع املجتمع املحيل خالل مرحلة مبكرة، والتأكد من أن النساء والشباب والفئات الضعيفة ممثلون )انظر  -

الفصل 3(؛

القيام بعملية تشاركية لتحديد أصحاب املصلحة يساعد خاللها املجتمع املحيل عىل تحديد جميع أصحاب الحقوق املحليني  -

واستخداماتهم.

خالل عملية العناية الواجبة ينبغي التكليف أو اشرتاط إجراء عملية مستقلة لتقييم األثر البيئي واالجتامعي من أجل تحديد  3
أصحاب  لتحديد  التشاركية  العملية  حددتها  التي  الحيازة  حقوق  يخص  ما  يف  املرشوع  إليها  يؤدي  قد  التي  املحتملة  اآلثار 
املصلحة، وأثره عىل البيئة ونوع الجنس واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان )انظر الفصل 6(. وينبغي أن تويص أيضا بسبل لتخفيف 

اآلثار السلبية.

إذا كشف تقييم األثر البيئي واالجتامعي وجود آثار سلبية ممكنة أو فعلية عىل حقوق الحيازة املرشوعة، ينبغي السعي إىل  3
إعادة صياغة املرشوع لتجنبها. وهناك طائفة متنوعة من تدابري إعادة صياغة املشاريع ميكن أن تكون مناسبة، رهنا بالظروف، 

مبا يف ذلك:
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استكشاف مناذج استثامر بديلة ال تؤدي إىل نقل واسع النطاق لحقوق األرايض، مبا يف ذلك إقامة رشاكات مع أصحاب حقوق  -

األرايض املحليني والتعاقد مع صغار املنتجني؛

استعامل بنية مختلفة لحيازة األرايض، مثل إيجار األرايض من خالل رشوط وبنود مناسبة مبا يف ذلك مراجعات لإليجار  -

الدوري عوضاً عن الحيازة الشاملة، أو مدة إيجار تكون قصرية املدة؛

تجنب إعادة توطني الناس من خالل دراسة البدائل املمكنة، غري أنه إذا كانت عملية إعادة التوطني الطوعية ال مفر منها،  -

ينبغي تعويض األشخاص الذين يعاد توطينهم برسعة وبطريقة مناسبة وأن يتاح لهم الحصول عىل املوارد وسبل العيش 

البديلة بشكل مستمّر؛

تقليص مساحة األرايض التي سيقوم املرشوع بحيازتها، و/أو تغيري الحدود لتخفيف اآلثار؛ -

السامح ألعضاء املجتمع املحيل مبواصلة استخدام جزء من األرايض عىل األقل من أجل زراعة الكفاف. -

إذا كان من املستحيل تجنب اآلثار السلبية عىل حقوق الحيازة املحلية، ال ينبغي القيام باملرشوع. 3
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات
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3. التشاور واملشاركة والتفاوض:

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟ ألف- 

إن الغرض من الخطوط التوجيهية هو تشجيع استخدام التشاور عىل نطاق واسع مع جميع األطراف املترضرة ومشاركتها يف 

االستثامر املقرتح. ويعّرف كل من "التشاور واملشاركة" كام ييل:

القرارات املتخذة، كام أن لهم الحق يف  الحيازة املرشوعة والسعي وراء دعمهم، حيث ميكن أن يترضروا من  التعامل مع أصحاب حقوق 

االستجابة ملساعدتهم؛ مع األخذ بعني االعتبار اختالل توازن القوى القائم بني األطراف املختلفة وضامن املشاركة النشطة والحرة والناجعة 

والفعالة واملستنرية لألفراد واملجموعات يف عملية اتخاذ القرارات املرتبطة بها )3باء6(.

التشاور بفعالية مع جميع أصحاب  التوجيهية الحكومات واألطراف األخرى )مبا يف ذلك املستثمرين( عىل  وتحث الخطوط 

وأصحاب  العرفية  الحيازة  نظم  أصحاب  من  األخرى  املحلية  املجتمعات  من  وغريها  األصلية  "الشعوب  ذلك  يف  مبا  املصلحة، 

الحيازات الصغرية وأي شخص آخر ميكن أن يترضر" )الفقرة 7-3(.11 ومتنح الشعوب األصلية اهتامما خاصا نظرا ألن املشاريع 

االستثامرية التي تؤثر عىل حقوق حيازتها لألرايض تتطلب منها املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية قبل مواصلة املرشوع )الفقرة 

9-9(. كام يحق للمجتمعات املحلية األخرى التشاور واملشاركة. )الفقرة 7-12(. 

ما هي املخاطر؟ باء- 

من املرجح أن تتكبد املشاريع التي ال تحظى بقدر كاف من التشاور واملشاركة تكاليف أعىل بكثري من املشاريع التي تقوم عىل 

التشاور واملشاركة. ذلك ألن التشاور الفعال يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية االعرتاف بحقوق الحيازة املرشوعة وتجنب إلحاق الرضر 

بها، كام نُوقش ذلك سابقا. كام يرتبط ذلك بتجنب إلحاق الرضر باألمن الغذايئ والبيئة وحقوق اإلنسان، كام نُوقش ذلك يف الفصل 

 .6

11   انظر أيضا الخطوط التوجيهية، الفقرة 8-6 التي تدعو إىل التشاور مع "أي طرف ميكن أن يتأثر" من قبل السياسات التي تؤثر يف حقوق 

الحيازة، والفقرة 9-9، التي تنص عىل التشاور مع املجتمعات األصلية ومع املجتمعات األخرى التي لديها حقوق حيازة عرفية.
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يف ظل غياب الظروف املالمئة للتشاور واملشاركة والتفاوض، من الصعب أو من املستحيل أن يتم:

االعرتاف بدقة بحقوق الحيازة املرشوعة، وخاصة الحقوق العرفية؛   	 

التقييم الشامل والدقيق آلثار االستثامر املقرتح بشأن حقوق الحيازة واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة؛	 

معرفة ما إذا كان جميع أصحاب الحقوق املرشوعة قد شاركوا ووافقوا عىل أي اتفاق رضوري لنقل حقوق األرايض؛	 

للتنمية، 	  األمريكية  )الوكالة  املحلية خالل فرتة املرشوع  املجتمعات  لعالقة مثمرة ومستمرة مع  أساس مالئم  وإرساء 

2015ب: 14-13(.

أو  االحتجاجات  خالل  من  املرشوع  إيقاف  أو  تأخري  التشاور  عمليات  يف  إرشاكهم  عدم  بسبب  املستائني  لألشخاص  وميكن 

الناحية املالية عىل الرغم من التكلفة  باستعامل طرق أخرى. وهكذا فإن االستثامر يف إطار التشاور السليم يحدث الفرق من 

املسبقة الناجمة عن القيام بذلك. وينبغي أن ينظر لهذه التكاليف عىل أنها جزء عادي من التحليل الفعال للعناية الواجبة. ومن 

املرجح أن تكون تكلفة التشاور أقل بكثري من النفقات الناتجة عن التأخريات الناجمة عن النزاعات املتعلقة بحقوق امللكية التي 

كان ميكن تجنبها من خالل التواصل الفعال مع األشخاص املترضرين )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 22-27(. وإضافة إىل 

التي تتطلب الحصول عىل شهادة "استدامة" من نوع معني من غري املرجح أن تحصل عليها إذا فشلت يف  ذلك، فإن املشاريع 

التشاور الفعال مع جميع أصحاب املصلحة خالل فرتة االستثامر )املائدة املستديرة عن زيت النخيل، 2013: املبدأ 1-1، 2-3، 6-3؛ 

املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي املستدام، 2013: املعيار 6ب(.

اإلطار 6:

عوامل املخاطر ذات 

الصلة بالتشاور 

والتفاوض

مشغل املرشوع لن ينفذ عملية مشاركة وتشاور مالمئة ثقافيا وشاملة مع جميع األطراف املترضرة يف املجتمع املحيل.  ¤

مل متنح الشعوب األصلية موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية.  ¤

مل يشارك املجتمع املحيل يف مرحلة التخطيط للمرشوع. ¡

مل يشارك أصحاب املصلحة املترضرون بعد يف عملية تشاور فعالة ومالمئة ثقافيا وشفافة. ¡

مل يتم حتى اآلن الكشف عن كل املعلومات ذات الصلة باملرشوع يف املشاورات. ¡

مل يكتمل بعد االتفاق الشامل املكتوب بشأن رشوط نقل حقوق األرايض املرشوعة الرسمية وغري الرسمية. ¡

تقيم الشعوب األصلية عىل موقع املرشوع أو بالقرب منه. ¡

تم الحصول عىل املوافقة فقط من السلطات التقليدية. ¡

املخاطر العالية

املخاطر املتوسطة
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كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟ جيم.- 

كيف ميكن للمرء إجراء عملية تشاور وتفاوض فعلية؟ يف سياق الخطوط التوجيهية نقدم هنا وصفا للُنهج األساسية التي ينبغي 

استخدامها: 

تبلغ كل األطراف املترضرة يف املجتمع باملرشوع بصورة كافية لتكون لها الفرصة لتمثيل مصالحها فيه.. 1

تشمل العملية بطريقة فعالة جميع األطراف املترضرة.. 2

يحصل االتفاق عىل تأييد )أو، عىل األقل ال يعارض( جميع أو أغلبية األطراف املترضرة )من املحتمل أن يتعرض أفضل . 3

مرشوع للمعارضة(.

)مرشوع  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  من  املحلية  املجتمعات  مع  العالقات  لتطوير  مهمة  وموارد  وقت  تكريس  الحكمة  ومن 

  .)4-3 :2014 ،Munden

متى يتم االتصال باألطراف؟   .1

املفهوم  تطوير  مرحلة  وتتواصل خالل  للمرشوع  والتخطيط  الواجبة  العناية  مرحلة  مبكرا خالل  املشاورات  تبدأ  أن  ينبغي 

والتفاوض عىل الرشوط والبدء يف تشغيل املرشوع. ويف معظم الحاالت، ينبغي أن يرتبط التشاور مع تقييم األثر البيئي واالجتامعي 

إلرشاك املجتمع املحيل يف هذه العملية. ويجب أن تتقدم املشاورات بوترية مريحة للمجتمع املحيل، كام ينبغي أن تبدأ هذه 

املشاورات قبل فرتة طويلة من إبرام العقد )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 26(. وينبغي أن يستمر مشغل املرشوع يف التواصل 

مع املجتمع املحيل طوال مدة املرشوع عمال بخطة مشاورة أصحاب املصلحة وإرشاكهم.

مع من يتم االتصال؟   .2

الفصل  ناقش  )الفقرة 9-7(. وقد  املترضرين ومشاركتهم  املصلحة  التشاور مع جميع أصحاب  التوجيهية إىل  الخطوط  تدعو 

السابق تحديد أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة وما للمرشوع من أثر محتمل عليهم. وينبغي إرشاك كل هذه األطراف– وليس 

فقط أصحاب الحقوق الرسمية - يف عملية التشاور )Smaller وآخرون، 2014(. وهكذا، ولنئ كانت كل حالة مختلفة عن األخرى، 

فإن قامئة األطراف املترضرة التي جرى تحديدها يف مرحلتي االعرتاف بالحقوق وتقييم األثر ينبغي أن تشمل عموما الرشائح 

التالية من املجتمع املحيل: كل من السلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية، والقادة املحليني املحرتمني )غالبا السلطات التقليدية(؛ 

وأولئك الذين يحملون سند ملكية رسمي لألرض، وأولئك الذين لهم حقوق ملكية عرفية أو غري رسمية لألرض، والنساء، والشباب، 

واملستخدمني غري املقيمني باألرايض مثل مجموعات الرعاة واملستأجرين والكبار يف السن )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015ب: 14، 

21(. وينبغي أوالً ألولئك الذين يعتزمون الدخول يف مناقشات مع املجتمعات املحلية أن يحددوا ما إذا كان ذلك يتطلب موافقة 
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الحكومة أم ال. ذلك أن إجراء مشاورات شاملة أمر صعب حقا. ويف العديد من األماكن، ميكن أن يكون هناك توتر بني احرتام 

القواعد واملؤسسات العرفية والقدرة عىل الوصول إىل هؤالء الذين يعتربهم التيار الرئييس يف املجتمع ال عالقة لهم باملوضوع. وال 

الفئات املهمشة؛ فنحن ندرك أن إرشاكها ميكن أن يكون صعبا، إال أنه رضوري ولذلك ينبغي  يقصد بذلك أنه ينبغي استبعاد 

تخصيص املوارد لهذه املهمة. وتوجد العديد من املوارد املتاحة التي ميكن أن توفر توجيهات مفيدة )املؤسسة املالية الدولية، 

2007(. وكقاعدة، ال ينبغي أن تقترص املشاورات عىل القادة املحليني/التقليديني الذين ميكن، مبعنى ما، أن "ميثلوا" املجتمعات 

املحلية بصفة عامة ألن هؤالء لهم مصالحهم الخاصة وميكن أن يستخدموا مناصبهم القيادية لتحقيق مكاسب شخصية.

اإلطار 7:

خطط إرشاك املجتمع 

املحيل

االتفاق عليها منذ  التي جرى  التشاور واملشاركة والتفاوض يف خطة إرشاك املجتمع املحيل  ينبغي أن تعرض عمليات 

البداية، طبقاً ملمثل األمم املتحدة الخاص املعني باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان. وينبغي أن يشمل أي مرشوع من هذا 

القبيل، الذي ينبغي أن يكون مبثابة "خارطة طريق" لالتفاق تحدد بالتفصيل كل خطوة يف العملية، ما ييل:

مخطط شامل مع خطوط واضحة للمسؤولية واملساءلة؛. 1

التشاور مع املجتمعات واألفراد املترضرين قبل وضع الصيغة النهائية للعقد؛. 2

اإلفصاح عن املعلومات الالزمة املتعلقة باملرشوع وتأثرياته كجزء من مشاركة املجتمع املحيل ذات املغزى؛. 3

معرفة السجل السابق للمجهودات املنجزة من كال الطرفني مع املجتمع املحيل بشأن املرشوع االستثامري؛ . 4

مواءمة خطط إرشاك املجتمع املحيل كحد أدىن مع متطلبات املعايري املحلية والدولية، عىل سبيل املثال: املوافقة . 5

الحرة واملسبقة واملستنرية أو التشاور مع األطراف التي ميكن أن تتأثر قد يكون مطلوبا.

املصدر: Smaller وآخرون، 

.14 :2014

كيف يتم التشاور؟  .3

من  العديد  يوجد  حيث   .)62  :2014 للتنمية،  الفرنسية  )الوكالة  مجموعة  كل  مصالح  االعتبار  بعني  املشاورة  تأخذ  أن  يجب 

االسرتاتيجيات والتقنيات التي ميكن استخدامها لتحقيق هذه النتيجة. وإن املنهج األفضل هو الذي سيعتمد عىل حالة معينة. ولكن 

كل املشاورات يجب أن تكون طوعية ونزيهة وشاملة، وتضمن مشاركة النساء، وتتيح فرصا إلبداء تعليقات ذات مغزى من قبل 

األطراف التي جرت استشارتها. وينبغي أن يحرص النهج عىل أن هناك تفاهام واضحا ومتبادال بشأن ماهية ومضمون الحيازة. 

ومثة أشياء أخرى يجب أن تؤخذ بعني االعتبار وهي:

أو  يعيشون  الناس حيث  مع  مبارشة  التعامل  يتطلب  الذي  األمر  للجميع،  ومتاحة  مناسبة  املشاورات  تكون  أن  ينبغي  املوقع: 

يعملون. وهذا هو املفتاح لضامن مشاركة النساء.

ينبغي اإلعالن عن مواعيد االجتامعات بطريقة جيدة: ينبغي أن يكون الناس عىل علم باالجتامعات لذلك يعترب استخدام قنوات 

مختلف  عىل  املفروضة  والقيود  واألنشطة  للمواقع  وفقا  مصممة  تكون  ألن  اإلعالنات  تحتاج  وقد  مهام.  أمرا  مختلفة  اتصال 

املجموعات. فعىل سبيل املثال، يف بعض األماكن قد ال تستطيع النساء مغادرة املنطقة املوجودة قرب مقّر سكناها فال تتمكن من 

رؤية اإلعالنات املعروضة وسط القرية أو املكتب العقاري املحيل.
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يجب أن يكون التشاور مالمئا ثقافيا. يجب أن تكون املشاورات مالمئة ثقافيا، مع أخذ عوامل مثل اللغة والعادات املحلية التخاذ 

القرار ونوع الجنس بعني االعتبار. وتوجد مجموعات مختلفة داخل املجتمع، مثل النساء والرعاة، قد تتطلب تفاعالت مختلفة من 
حيث األسلوب أو التوقيت )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 26(. 12

يجب أن يشمل التشاور جميع أصحاب املصلحة. يجب أن متنح فرصة لكل الفئات املترضرة للمشاركة الفعالة. ولتحقيق ذلك، قد 

يكون من املفيد االستعانة بواحد أو أكرث من امليرسين، مثل املنظامت غري الحكومية املحلية أو منظامت املجتمع املدين املوثوق 

بها من قبل مختلف الفئات داخل املجتمع املحيل. وسيكون من املفيد أن يكون بعض امليرسين من النساء. 

التحرر من العقاب. يف بعض األماكن، قد يرتدد األفراد يف التعبري عن آرائهم يف حضور القادة التقليديني والحكومة والرشطة أو 

املسؤولني العسكريني خوفا من العقاب. قد يكون من الرضوري عقد لقاءات بدون حضور مسؤولني حكوميني وسلطات محلية، 

وحامية أفراد املجتمع املحيل من خالل تسجيل آرائهم دون كشف هويتهم.

احرتام قرارات املجتمع املحيل. ليك تكون املشاورات هادفة، يجب احرتام قرارات املجتمع املحيل حتى لو مل تكن النتيجة عىل هوى 

املستثمر أو مشّغل املرشوع.

الدخول يف مشاورات متعددة مع مرور الوقت. ال ميكن أن تتحقق املشاركة الفعالة، عموما، إال عن طريق سلسلة من املشاورات 

التي قد متتد عىل مدى عدة أشهر أو حتى سنوات. فمن األفضل الحفاظ عىل سياسة الباب املفتوح لتسهيل االتصاالت الجارية حتى 

بعد انطالق املرشوع.13 

ينبغي أن يتيح محتوى املشاورات إطالع الناس عىل املعلومات املفيدة ذات الصلة باملرشوع. وينبغي عىل املستثمرين، كام هو 

موضح عىل نحو كامل يف الفصل 5، حث مشغيل املرشوع عىل اإلفصاح عن كل املعلومات األساسية املتعلقة باملرشوع كجزء من 

عملية التشاور. وينبغي أن يستمر هذا املستوى من الشفافية طوال مدة املرشوع ألن التواصل الدائم مع املجتمعات املحلية ميكن 

أن يساعد عىل ضامن عالقات متجانسة وميكن املجتمع من رصد ما إذا كان مشغل املرشوع قد امتثل لاللتزامات التعاقدية.

يستخدم  أن  وينبغي  الحيازة.  حقوق  أصحاب  مع  الفعلية  املفاوضات  إىل  األحيان  بعض  يف  التشاور  يؤدي  الحال،  وبطبيعة 

التفاوض الفعال نفس املبادئ واملامرسات كتلك التي تنطبق عىل التشاور، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات لضامن سامع أصوات الفئات 

املهمشة والضعيفة. وينبغي أن توضح عملية تحديد أصحاب الحقوق من له النفوذ للدخول يف املعامالت التي تنطوي عىل الحق 

يف استخدام األرايض. ويف كثري من األحيان، قد ال يكون للمجتمعات املحلية حقوق الحيازة التي تتطلب منهم أن يكونوا أطرافا يف 

أي عقد متعلق باملعامالت املتصلة باألرايض، ولكنهم مع ذلك يعتربون من أصحاب املصلحة املهمني. وإذا كان املرشوع سيواصل 

عمله بسالسة، فمن الرضوري ليس فقط التشاور مع املجتمع املحيل عىل نطاق واسع، ولكن أيضا الحصول عىل تعاونه وموافقته. 

ويجب أن يعرتف باملجتمعات املحلية بوصفها أطرافا يف االتفاق حتى لو كان القانون الرسمي ال مينحها هذا الوضع.

ويف معظم الحاالت، ينبغي أن يربم مشغلو املرشوع اتفاقات مكتوبة مع املجتمع املحيل تحدد بوضوح توقعات جميع األطراف 

وحقوقها ومسؤولياتها. وينبغي أن يتم هذا األمر حتى عندما يكون مثل هذا االتفاق غري رضوري لنقل حقوق الحيازة، أو خالف 

12  لالطالع عىل مناقشة مستفيضة السرتاتيجيات إرشاك النساء، انظر Knight وآخرون، 2012.

13  أغلب البيانات السابقة الواردة يف القامئة مقتبسة من املرجع التايل: )الوكالة األمريكية للتنمية، 2015: 29-28(.
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ذلك، ال يقتضيه القانون. وميكن أن يستند مثل هذا االتفاق إىل خطة التشاور التي سبق وصفها. وكثري من املجتمعات املحلية 

ليست لديها الخربة للتفاوض بفعالية بنفسها عن مصالحها. وقد يكون من املستحسن بالنسبة إىل املستثمر أو مشغل املرشوع 

مساعدة املجتمع يف الوصول إىل املمثلني القانونيني األكفاء، إن أمكن، من خالل برنامج املساعدة القانونية أو ترتيبات أخرى حيث 

ال يعوض املستثمر مبارشة الشخص أو الطرف الذي يقدم املشورة للمجتمع املحيل )ميكن ملشغيل املرشوع أن يدفع قيمة الرسم 

ملمثل املجتمعات املحلية، بيد أن ذلك قد ينظر إليه عىل أنه يخلق تضاربا يف املصالح إذا كان املمثل لديه والء للمجتمع املحيل 

وللطرف الذي يدفع قيمة الرسم(. وعندما يكون من الصعب أو من غري املناسب ملشغل معني إيجاد أو توكيل محام أو ممثل آخر 

للمجتمع املحيل، ميكن يف الكثري من األحيان للمنظامت غري الحكومية املحلية وذات املصداقية أن تساعد يف ذلك.

املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية  .4

تنص الخطوط التوجيهية عىل أن أي استثامر يؤثر عىل األرايض أو عىل موارد الشعوب األصلية ينبغي أال ينفذ دون املوافقة 

الحرة واملسبقة واملستنرية للمترضرين من املرشوع املقرتح أو االستثامر. وهذا مينح ألفراد الشعوب األصلية حق النقض - الحق 

يف رفض - املرشوع الجاري تنفيذه يف أراضيها. وقد متتد هذه الصالحية طوال مدة املرشوع إذا ما تغريت طبيعة املرشوع أو مجاله 

مع مرور الوقت.

هذه  نطاق  خارج  يعترب  مفصلة  مناقشة  وإجراء  2014ب(  )الفاو،  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  املوافقة  عن  الكثري  كُتب  لقد 

الوثيقة. وتستمد الشعوب األصلية حقها يف املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم 169( 

بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. ويستند هذا الدليل إىل 

واملستنرية:  واملسبقة  الحرة  املوافقة  "احرتام  املعنون  الدليل  يف  والوارد  واملستنرية  واملسبقة  الحرة  باملوافقة  املتعلق  الوصف 

توجيهات عملية للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية، والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف مجال حيازة األرايض 

)الفاو، 2014ب(:

إن الحق الجامعي للشعوب األصلية يف اتخاذ القرارات من خالل ممثلني تم اختيارهم بحرية واملؤسسات العرفية أو غريها وإعطاء أو 

حجب موافقتهم قبل موافقة الحكومة أو أي طرف آخر خارجي عىل أي مرشوع ميكن أن يؤثر عىل األرايض، واألقاليم واملوارد التي ميتلكونها 

عرفيا، أو يقيمون بها أو يستخدمونها )الفاو، 2014ب; 4(.

ومن املفيد أن ندقق النظر يف كل عنرص من العنارص األربعة للموافقة الحرة املسبقة واملستنرية، كام هو موضح من قبل الفاو  

2014ب:

حرة: أولئك الذين سيبتون يف املوافقة عىل مرشوع ينبغي أن يفعلوا ذلك دون "اإلكراه أو التخويف أو التالعب".

مسبقة: يجب أن تطلب املوافقة قبل أي ترخيص أو بداية أنشطة باملرشوع. ويجب أن يوفر الجدول الزمني الوقت الكايف للتشاور 

املناسب ثقافيا واالنتهاء من عمليات اتخاذ القرار عىل املستوى املحيل.

مستنرية: يتلقى الناس جميع املعلومات ذات الصلة باملرشوع. ويجب أن تكون املعلومات املتلقاة "موضوعية ودقيقة ومقدمة 

بطريقة أو شكل ميكن أن يكون مفهوما" لألطراف التي تتلقاه.

موافقة: يوافق الناس عىل النشاط الذي سيقام عىل أراضيهم. ويشمل الحق يف املوافقة والحق يف معارضة املرشوع أو تقديم 

املوافقة فقط يف ظل ظروف معينة.
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وهنا مجددا، يجب أن نعرف ممن نطلب املوافقة. وينبغي أن تقرر املجتمعات املحلية كيف تريد أن تكون ممثلة ومن طرف 

من. وسيختلف القرار من مكان إىل آخر، رهنا بالعادات املحلية. وقد يكون من الرضوري أن يلح املستثمرون عىل أن يبذل مشغلو 

املرشوع جهوداً إضافية لضامن إسامع صوت كل من قد تتعذر عليهم املشاركة مثل النساء والعامل واملعدمني وغريهم. ويف نهاية 

املطاف، يعترب السكان املحليون، مبن يف ذلك مستخدمو األرايض الفعليون وأصحاب امللكية العرفية هم املعنيون مبارشة باملرشوع 

املقرتح، وهم من يجب أن مينحوا املوافقة أو يرفضونها )املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي املستدام، 2013: 13(.

وفضال عن ذلك، تعترب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية أكرث بكثري من مجرد عملية تؤدي إىل قرار ملرة واحدة. فهي عملية 

مستمرة تتطلب التواصل املستمر. وللحصول عىل فكرة شاملة حول املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يرجى االطالع عىل دليل 

الحكومية،  غري  واملنظامت  والرشكات  للحكومات  عملية  توجيهات  واملستنرية،  واملسبقة  الحرة  املوافقة  احرتام  املعنون:  الفاو 

والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف مجال حيازة األرايض )الفاو، 2014ب(.

وتدعو الخطوط التوجيهية )الفقرة 9-9( برصاحة إىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية فقط حينام تشارك الشعوب األصلية، 

وتدعو إىل تطبيق مبادئ التشاور واملشاركة يف املجتمعات املحلية األخرى. وترد هذه املبادئ يف الفقرة 3 باء 6 باعتبارها "تحث 

عىل التعامل مع أولئك الذين لهم حقوق الحيازة املرشوعة والسعي إىل دعمهم، والذين ميكن أن يتأثروا بالقرارات، قبل اتخاذ 

القوى بني األطراف املختلفة وضامن املشاركة  القرارات، واالستجابة ملساهامتهم، وذلك مع األخذ بعني االعتبار اختالل توازن 

النشطة والحرة والفعالة واملجدية لألفراد واملجموعات يف عمليات صنع القرار ذات الصلة." ويتمثل النهج األكرث حذرا يف إدارة 

التدابري املناسبة، سواء تعلق األمر باملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية أو تطبيق  املخاطر املطروحة عىل املستثمرين يف اتخاذ 

مبادئ التشاور واملشاركة، يف أي حالة يكون فيها املستثمر يف حاجة الستغالل أرض يعيش عليها ويعمل فيها سكان محليون. 

ويف الواقع، تكون املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية مطلوبة أحيانا. فعىل سبيل املثال، املائدة املستديرة حول املواد الحيوية 

املستدامة تتطلب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف جميع الحاالت كرشط ملنح الشهادة )املعيار 12ب و 11-12(. وباملثل، 

فإن املائدة املستديرة عن زيت النخيل املستدام تتطلب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية حيث أن استخدام األرايض لزراعة 

زيت النخيل سوف يقلل من الحقوق الرسمية أو غري الرسمية للمستخدمني اآلخرين لألرض )املبدأ 2-3(. وبعض الرشكات الكبرية 

الحرة واملسبقة واملستنرية يف جميع  املوافقة  الجنسيات، مبا يف ذلك رشكة كوكا كوال، وبيبيس كوال، ونستيل، تشرتط  املتعددة 

الواقع، ميكن أن يكون من  الخاصة بها حتى عندما ال تشارك الشعوب األصلية. ويف  حيازات األرايض ضمن سلسلة اإلمدادات 

الصعب أحيانا تحديد ما إذا كان مجتمع معني هو من "السكان األصليني". حيث ليس مثة اتفاق عاملي بشأن تعريف لهذا املفهوم. 

كام أن مصطلحات مختلفة مثل:- السكان األصليني، قبائل التالل واألمم األوىل، وغري ذلك - تستخدم يف بلدان مختلفة )املؤسسة 

املالية الدولية، 2012: املعيار التنفيذي 7، الفقرة 4-5(. ويف بعض البلدان، قد يعترب بعض الناس أنفسهم السكان األصليني، ولكن 

ال يتم التعرف عليهم من قبل السلطات الحكومية عىل هذا النحو. وتطلب أحيانا املؤسسة املالية الدولية )وخاصة املصارف الكبرية 

األصليني  السكان  من  معينة  مجموعة  كانت  إذا  ما  لتحديد  الخرباء  توظيف  عمالئها  من  املوازي(  التعادل  مبادئ  تعتمد  التي 

)املؤسسة املالية الدولية، 2012: املعيار التنفيذي 7، الفقرة 7(. وقد يكون من املصلحة الفضىل للمستثمرين واملجتمعات املحلية 

عىل حد سواء طلب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف جميع الحاالت وخاصة يف املشاريع الصغرية، لكسب الفوائد عىل املدى 

الطويل من العالقات اإليجابية مع املجتمع املحيل ولتجنب االلتباس والتكلفة الناتجة التي تتعلق بتحديد ما إذا كان السكان أصليني.

وخالصة القول أّن املستثمرين الذين يتبعون املبادئ التوجيهية وقرروا أال ميّولوا إال املشاريع التي تحرتم ذلك فقط، والتي يجب 

أال ترض بحقوق الحيازة املرشوعة، ينبغي أن يلحوا عىل إجراء عملية سليمة للتشاور واملشاركة مع جميع املجتمعات املحلية 

املترضرة. وينبغي النظر بجدية يف اإللحاح عىل أنه ال ينبغي أن يستمر أي مرشوع دون املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من 

قبل جميع املجتمعات املحلية التي لديها حقوق الحيازة املرشوعة لألرايض.
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اإلطار 8:

القامئة املرجعية املتعلقة 

بالتشاور والتفاوض

إن املشاريع التي ال تتضمن تشاورا كافيا، ومشاركة وموافقة السكان املحليني من املرجح أن تتكبد تكاليف أعىل بكثري من تلك 

التي تلتزم بها، ألنه من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، تحديد حقوق الحيازة واالعرتاف بها وتقييم اآلثار أو تطوير عالقة 

مثمرة ومستمرة مع املجتمع املحيل. وينبغي أن يكون التشاور جزءا ال يتجزأ من تقييم األثر البيئي واالجتامعي.

التشاور مع خبري محيل مطلع عىل عادات وثقافة املجتمع الذي سيتشارك معه املستثمر. 3

وضع خطة مشاركة مجتمعية لتوجيه العملية. 3

بدء املشاورات يف وقت مبكر من مرحلة التخطيط للمرشوع تستمر طوال مرحلة العناية الواجبة، والتفاوض عىل الرشوط  3

وتشغيل املرشوع.

استخدام نتائج العملية التشاركية لتحديد أصحاب املصلحة واملحددة يف الفصل 2، وضامن التشاور مع جميع أصحاب املصلحة  3

املترضرين وليس فقط مع أصحاب الحقوق الرسمية لألرايض.

تصميم وتخطيط املشاورات ملراعاة العادات والثقافة واللغة ومامرسات اتخاذ القرار، ومصالح املجموعة. وينبغي أن تكون  3

طوعية، وشاملة وصادقة، وتعاونية، استنادا إىل املعلومات املتبادلة وإتاحة الفرص إلبداء آراء هادفة.

االعرتاف بأن املجموعات املختلفة داخل املجتمع املحيل، مثل النساء والرعاة، قد تتطلب تفاعالت مختلفة من حيث األسلوب  3

واملوقع أو التوقيت، واتخاذ التدابري الالزمة لضامن أن هذه املجموعات ميكن أن تشارك.

توفري جميع املعلومات ذات الصلة للمجتمع املحيل يف صيغ ثقافية مناسبة. 3

املشاركة يف جلسات التشاور املتعددة عىل مر الزمن، ومواصلة القيام بذلك عىل مدى مدة املرشوع. 3

إنشاء سجل لكل القرارات املتخذة خالل املشاورات. 3

يف حال تأثري االستثامر عىل األرايض أو موارد الشعوب األصلية، ينبغي ضامن أن املرشوع لن يستمر دون موافقتهم الحرة  3

واملسبقة واملستنرية. ويشمل الحق يف املوافقة الحق يف رفض املرشوع، أو منح املوافقة فقط إذا تم استيفاء رشوط معينة.

النظر يف اعتامد سياسات تتطلب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف جميع الحاالت من أجل كسب فوائد طويلة األمد من  3

خالل إقامة عالقات إيجابية مع املجتمع املحيل.
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات
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4. التظلامت وتسوية النزاعات

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟ ألف- 

حقوق  بشأن  النزاعات  لتسوية  آليات  وتفعيل  وضع  يف  أساسية  مسؤولية  تتحمل  الحكومات  بأن  التوجيهية  الخطوط  تعرتف 

الحيازة. وتوىص الحكومات مبا ييل:

...توفّر إمكانية النفاذ إىل العدالة ملعالجة االنتهاكات لحقوق الحيازة املرشوعة. ويجب أن توفّر وسائل فّعالة ويف متناول الجميع، من خالل 

السلطات القضائية أو عرب نهج أخرى، لتسوية النزاعات عىل حقوق الحيازة؛ وإلتاحة اإلنفاذ الرسيع واملعقول للنتائج ) الفقرة 3-1-4( وتُدعى 

الة، وحسنة التوقيت، ومعقولة التكلفة لحل النزاعات عىل حقوق الحيازة، مبا يف ذلك الوسائل البديلة لحل  الحكومات إىل إتاحة "وسائل فعَّ

هذه النزاعات" )الفقرتان 4-9 و1-21(.

وينبغي أن تكون هذه اآلليات "متاحة للجميع، للنساء وللرجال، من حيث املوقع واللغة واإلجراءات" )الفقرة 1-21(.

ومتنح أيضا الخطوط التوجيهية القطاع الخاص دورا مهام:

آليات غري قضائية، وأن تتعاون معها لتأمني تعويضات، مبا يف ذلك آليات تظلّم فعالة عىل املستوى  يجب أن توفّر الرشكات التجارية أيضاً 

التشغييل، حسب االقتضاء، حني تتسبب بآثار سلبية عىل حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة املرشوعة، أو تسهم يف وقوعها )الفقرة 2-3(.

ما هي املخاطر؟ باء- 

من شأن املطالبات والتظلامت التي مل يوجد لها حل أن تقوض االستثامر أو تثقله بتكاليف إضافية مرتبطة مبعالجة مطالبات 

األشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للرضر. واملطالبات التي تصل إىل املحكمة ميكن أن تتسبب يف حاالت تأخر كبري. وخلصت 

دراسة حديثة أجراها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية شملت 39 استثامرا زراعيا كبريا إىل أن التظلامت والنزاعات الناجمة 

عن تضاؤل إمكانية حصول أعضاء املجتمع املحيل عىل األرايض كانت من أكرث اآلثار السلبية التي وردت اإلشارة إليها بشأن هذه 

االستثامرات ) Mirzaوآخرون، 2014: 25(. 
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وهذه املخاطر ناشئة عن سيناريوهني مرتابطني. يتعلق أحدهام بنزاعات قامئة عىل األرايض أو موارد أخرى مترضرة أو ستترضر 

من املرشوع. وقد يتوقع املستثمرون أن هذه النزاعات سيتم تسويتها من قبل مؤسسات حكومية. ومن الناحية العملية، يف العديد 

التظلامت، رغم ذلك، عقبات مهمة للجوء إىل العدالة، مبا يف ذلك غياب إجراءات قضائية موثوقة  البلدان، يواجه أصحاب  من 

ومتيرسة ورسيعة وحيادية )مرشوع Munden، 2012: 7؛ مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011: 29-31(.  وقد 

تضع هذه النزاعات التي مل توجد لها تسوية املرشوع يف حالة خطر رغم أن املستثمر أو مشّغل املرشوع ليس لهام أي مسؤولية 

يف هذه النزاعات.

ويتعلق السيناريو الثاين بتظلامت أو نزاعات ميكن أن تنشأ أيضا من املرشوع نفسه. ويف هذه الحاالت، سيتعهد املستثمر أو 

مشّغل املرشوع بالتزام مبارش أكرب ملعالجة التظلم أو إيجاد سبيل لتسوية النزاع.

ومتثل كلتا الحالتني مخاطر مالية كبرية للمستثمرين.  يف بعض الحاالت القصوى، بلغت تكلفة نزاعات تتعلق باألرايض مئات 

ماليني الدوالرات سنويا لتوقيف مشاريع يف قطاعي التعدين واستخراج املعادن ) Franks وآخرون، 2014(. وال مجال للشك يف 

أن احتامل وجود خسارة كبرية يواجه أيضا القطاع الزراعي.

وقد متنع نزاعات عىل األرايض مل يوجد لها حل املشاريع الزراعية من الحصول عىل شهادات االستدامة أو الحصول عىل متويل 

الدين. وال ميكن أن تحصل املشاريع عىل شهادة املائدة املستديرة بشأن الوقــود الحيـــوي املستدام إذا كانت هناك نزاعات عىل 

األرايض مل توجد لها تسوية وتنمو عليها املواد األولية أو ينتج فيها الوقود الحيوي )املبدأ 12-1( وتتضمن املائدة املستديرة بشأن 

زيت النخيل املستدام أحكاما مامثلة )املبدأ 2-2(. ويقتيض املبدأ 6 من مبادئ التعادل من املقرتضني إنشاء آلية تظلم يف إطار بعض 

الظروف.

كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟ جيم- 

بينام تالحظ الخطوط التوجيهية أن الحكومات ينبغي أن تقوم بتسوية النزاعات، فإن النظام القانوين الرسمي يف العديد من البلدان 

ال يعمل بطريقة جيدة. وقد تحتاج القضايا املتعلقة باألرايض سنوات، بل عقودا، لتسويتها أمام املحكمة. وبطبيعة الحال، يتعذر 

يتوقعوا أن يكون مشغلو  ينبغي أن  الرسمي، غري أن املستثمرين  العدالة  الخاصة وضع عمليات تحل محل نظام  عىل املشاريع 

املرشوع عىل استعداد للعمل مع املجتمع املحيل لضامن وجود إجراءات تظلم أو تسوية نزاع مناسبة متاحة لألطراف املترضرة 

بالحيازة.  تظلامت متصلة  بوجود  املرتبطة  املخاطر  كبريا يف خفض  إسهاما  بذلك سيسهم  والقيام  الرسمية.   اإلجراءات  الستكامل 

وتناشد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان برصاحة األعامل التجارية "بإنشاء أو املشاركة يف 

آلية تظلم فعالة عىل املستوى التشغييل بالنسبة لألفراد واملجتمعات املحلية التي ميكن تتعرض آلثار سلبية" )املبدأ 29(. ويتضمن 

املبدأ 9 أحكاما مامثلة )الفاو، 2014ج(.

ويف بعض الحاالت، سيتطلب األمر آليات تظلّم. فعىل سبيل املثال، كرشط للحصول عىل شهادة، تقتيض املائدة املستديرة بشأن 

به جميع  وتقبل  تطبقه  والذي  والتظلامت،  الشكاوى  ملعالجة  وموثق  عليه  متفق  نظام  يكون هناك"  أن  املستدام  النخيل  زيت 

األطراف املترضرة" )املائدة املستديرة بشأن زيت النخيل املستدام، 2013: املبدأ 3-6(.
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ما هي خصائص آليات التظلم وتسوية النزاعات الفعالة؟ مثة قدر كبري من املواد املتاحة ميكن للقراء االطالع عليها من أجل 

الدولية،  2009(. وينبغي أن  املالية  الحصول عىل إرشادات مفصلة حول املوضوع )انظر مذكرة عن أفضل املامرسات، املؤسسة 

يسعى املستثمرون أو مشغلو املشاريع إىل الحصول عىل نصائح من الخرباء واملنظامت التي لديها خربة محلية يف مجال تصميم آلية 

مناسبة ملكان معني. وبوجه عام، ينبغي أن تدمج هذه اآلليات خصائص تشكل السامت املميزة لعمليات مشاورة جيدة: ينبغي أن 

تكون مصممة بالتعاون مع املجتمع املحيل ومناسبة من الناحية الثقافية وشفافة. وينبغي أن متكن اآللية املجتمعات املحلية من 

تقديم تظلامتها وشواغلها عىل نحو يتيح تسوية رسيعة وعادلة )Smaller وآخرون، 2014: 2(. وينبغي أن تكون لدى الحكم املحايد 

السلطة النهائية للبت يف التظلامت التي ال تستطيع األطراف تسويتها بواسطة التشاور والتفاوض. وميكن أن تساعد املنظامت غري 

الحكومية املراعية للبعد الجنساين التي تحظى بثقة املجتمع املحيل عىل تسوية النزاعات، وال سيام يف األماكن التي تنزع إىل حرمان 
النساء والفئات املهمشة. 14

وينبغي أن تنشأ هذه اآلليات من عملية التشاور املكثفة مع املجتمع املحيل. ويف إطار هذه العملية، ميكن للجهات املستثمرة 

املجتمع  لذلك  مناسبة  آلية  اتفاق حول  إبرام  إىل  مناقشات تفيض  للتظلامت واالنخراط يف  املحيل  املجتمع  كيفية تسوية  معرفة 

واملرشوع.

تقتيض  التوجيهية، سياسات  للخطوط  والترصف وفقا  املخاطر  تقليل هذه  الراغبون يف  املستثمرون،  وينفذ  يعتمد  أن  وينبغي 

تسوية عادلة لجميع النزاعات املتصلة باألرايض أو مسائل أخرى، واستعامل عملية تظلم مراعية للجانب الثقايف ومتفق عليها من 

قبل جميع أصحاب املصلحة )أوكسفام أسرتاليا ، 2014: 53(. 

من شأن املطالبات والتظلامت التي مل يوجد لها حل أن تقوض االستثامر أو تثقله بتكاليف إضافية مرتبطة مبعالجة مطالبات 

األشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للرضر.

ينبغي أن يكون اتخاذ إجراء غري قضايئ مناسب للتظلم وتسوية النزاعات أحد املواضيع املناقشة مع املجتمع املحيل خالل  3

عملية التشاور وينبغي أن يحدد املجتمع املحيل واملستثمر اإلجراء بطريقة مشرتكة.

يف العديد من الحاالت، قد يكون من الرضوري التشاور مع أحد الخرباء للمساعدة يف تصميم العملية. 3

كام هو الحال يف عمليات التشاور الفعالة، ينبغي أن تكون آلية التظلم متوافقة مع عادات أعضاء املجتمع املحيل وثقافتهم  3

ولغتهم ومامرستهم يف اتخاذ القرار ومصالحهم، مبن فيهم النساء.

ينبغي أن تؤدي اآللية إىل تسوية رسيعة وعادلة للتظلامت والنزاعات. 3

اإلطار 9:

القامئة املرجعية للتظلامت 

وتسوية النزاعات

14   لالطالع عىل قامئة شاملة للسامت املميزة الخاصة بآليات التظلم غري القضايئ الفعالة، انظر مفّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011: املبدأ 31.
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات



45 الشفافية والفساد

5. الشفافية والفساد

-ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟ ألف 

تؤكد الخطوط التوجيهية يف  عدة أقسام منها عىل أهمية الشفافية وتجنب الفساد من جهة جميع األطراف املشاركة أو املتأثرة 

باالستثامرات يف األرايض، مثالً من خالل ما ييل:

يجب أن تسعى الدول إىل الحؤول دون وقوع الفساد، وخاصة من خالل زيادة الشفافية، ومساءلة صانعي القرارات، وضامن صدور قرارات 

حيادية عىل وجه الرسعة )الفقرة 5-10(. 

وينبغي أن تضمن الدول واألطراف األخرى شفافية املعلومات بشأن معامالت السوق واملعلومات عن الِقيم يف السوق، ونرشها عىل نطاق 

واسع، رهناً بقيود الرسية )الفقرة 4-11(.

تلك  تنفيذ  وتراقب  وتنرش  تضع  أن  لها  وينبغي  املنطبقة.  األخالقية  باملستويات  تتقيد  أن  الحكومية  غري  الفاعلة  والجهات  للدول  وينبغي 

املستويات يف عمل األسواق من أجل منع مامرسة الفساد، وخاصة من خالل اإلفصاح العلني )الفقرة 7-11(. 

ذ جميع أشكال املعامالت يف حقوق الحيازة الناتجة عن االستثامرات يف األرايض، ومصايد األسامك، والغابات بصورة شفافة وفقاً  ويجب أن تُنفَّ

للسياسات الوطنية القطاعية ذات الصلة، وأن تكون متسقة مع أهداف النمو االجتامعي واالقتصادي والتنمية البرشية املستدامة التي تركّز 

عىل أصحاب الحيازات الصغرية )الفقرة 3-12(

ويجب أن توفّر األطراف املتعاقدة معلومات شاملة بحيث تضمن مشاركة جميع األشخاص ذات الصلة يف املفاوضات استناداً إىل معلومــــــات 

املترّضرين  األشخاص  إىل كل  بالنسبــــــــــــة  ومفهومــــــــــــة  موثّقـــــــــــــة  االتفاقـــــــــات  تكون  أن  إلـــــى  وأن تسعى  مجدية، 

)الفقرة 11-12(.

وتشجع أقسام أخرى عىل الشفافية وتحّث أصحاب املصلحة عىل تجنب الفساد يف ما يتصل بنزع امللكية والتعويض وإتاحة 

معلومات عن حقوق الحيازة وتقييم هذه الحقوق وعمليات تسوية النزاعات )الفقرات 16-6 و17-5 و18-3 و18-5 و5-21(.
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ما هي املخاطر؟ باء- 

تنجم عن الفساد وانعدام الشفافية مخاطر كبرية بالنسبة للمستثمرين. ذلك أنهام يسريان جنبا بجنب ألن الفساد من املرجح أن 

يكون سائدا أكرث يف األماكن التي تنعدم فيها الشفافية. ولسوء الحظ، توجد مشاكل الشفافية والفساد يف العديد من البلدان التي 

)4 :2013 ،Munden أصبحت فيها االستثامرات الزراعية أكرث شيوعا )مرشوع

ومن شأن التورط يف أنشطة الفساد أن يعرض مشغيل املرشوع واملستثمرين للمسؤولية الجنائية مبوجب طائفة متنوعة من 

القوانني الوطنية التي تتمتع بقابلية التطبيق خارج حدود الوالية اإلقليمية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يخضع املستثمرون من 

القطاع الخاص لقانون الواليات املتحدة املتعلق مبامرسات الفساد يف الخارج وكذلك القوانني الوطنية للعديد من البلدان التي 

املعامالت  يف  األجانب  العموميني  املوظفني  رشوة  ملكافحة  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  اتفاقية  عل  صّدقت 

التجارية الدولية. وعالوة عىل ذلك، تؤدي أنشطة الفساد املتصلة باالستثامر يف األرايض إىل إلحاق الرضر بجميع أصحاب املصلحة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 1997: 36-35(.  ألنها تزيد يف تكلفة االستثامر فضال عن إمكانية نشوب نزاع )منظمة 

ويعترب هذا أحد عوامل املخاطر الكبرية التي يجب أن يأخذها املستثمرون يف االعتبار بجدية )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 

.)47

وتزداد املخاطر عندما تكون الحكومة مسؤولة أساسا عن 

الحقوق  هذه  نقل  ألن  للمستثمرين  األرايض  حقوق  نقل 

ونتيجة  املعنيني.  للموظفني  محتملة  إيرادات  مصدر  ميثل 

وتسجيل  لتحديد  قليلة  حوافز  هناك  تكون  قد  لذلك، 

ألن  بدقة  الطبيعية  املوارد  أو  باألرايض  املحلية  املطالبات 

للموظفني  بالنسبة  الصعب  من  تجعل  قد  السجالت  هذه 

 .)23  :2013  ،Munden )مرشوع  الرشاوى  أخذ  الفاسدين 

وينشأ سيناريو ينطوي عىل خطر كبري عندما يدخل املستثمر 

يف ترتيب رشاكة )ميكن أن يأخذ عدة أشكال قانونية، مبا يف 

ذلك الرشكات أو املشاريع املشرتكة، أو بنيات رشاكة رصفة( 

مع شخصية سياسية بارزة )يف الغالب موظف سيايس كبري أو 

أكرث  املوظفون  هؤالء  ويعترب  املوظف(.  هذا  أقارب  أحد 

الشفافية،  انعدام  وإن  والفساد.15  الرشوة  ملامرسة  عرضة 

احتامل  من  يزيد  الفساد،  لترصفات  تسهيلها  إىل  باإلضافة 

معارضة الجمهور، وال سيام املجتمع املحيل، لالستثامر. وقد 

املحليني،  السكان  لدى  إىل شكوك  املعلومات  انعدام  يؤدي 

مام قد يؤدي إىل تخوف ومعارضة كبرية للمشاريع املقرتحة. 

يف حني ميكن أن يكون ملستوى شفافية كبري أثر معاكس، ألنه كلام كانت املجتمعات املحلية عىل علم جيد باملرشوع، كان من 

املرجح أن تزداد ارتياحا لقبول االستثامر )Mirza وآخرون، 2014: 12(، واملعيار 1 من معايري أداء املؤسسة املالية الدولية، الفقرة 

.)29

املتصلة  املعلومات  عن  أكرب  بدرجة  اإلفصاح  عن  الناجمة  والتكاليف  الرسية  إزاء  قلقهم  عن  الخاص  القطاع  ممثلو  وأعرب 

باملرشوع. ورغم ذلك، عوضا عن أن يرّض ذلك باألعامل التجارية، بيّنت البحوث األخرية أن وجود قدر أكرب من الشفافية يرتبط 

.)55-54 :2010 ،Kalhanو Wickeri( ارتباطا إيجابيا بأداء مايل أفضل

اإلطار 10:

عوامل املخاطر املتصلة 

بالشفافية والفساد

15  ملناقشة مخاطر االرتباط مع شخصيات سياسية بارزة، انظر املنشور الصادر عن املجلس االتحادي لفحص املؤسسات املالية )وثيقة غري 

مؤرخة(.

الفساد، ولوحظت  ¤ الذي ميكن أن يقع فيه املرشوع يسود فيه  املكان 

أنشطة فساد ذات صلة باملرشوع املقرتح.

أو رشكاء محليون آخرون ضالعني يف  ¤ املشرتك  الرشكاء يف املرشوع  كان 

أنشطة فساد

فعالة  ¡ تشاور  عملية  يف  بعد  املترضرون  املصلحة  أصحاب  يشارك  مل 

جميع  عن  اإلفصاح  تشمل  وشفافة  الثقافية  الناحية  من  ومناسبة 

املعلومات ذات الصلة وغري الحرصية بشأن املرشوع.

يرفض الرشيك املحيل يف املرشوع أو املشّغل اإلفصاح عن معلومات غري  ¡

حرصية ألصحاب املصلحة )مبا يشمل املجتمعات املحلية(.

يكون تطبيق سيادة القانون ضعيفا يف البلد أو املنطقة التي يقع فيها  ¡

املرشوع.

املخاطر العالية

املخاطر املتوسطة



47 الشفافية والفساد

كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟ جيم- 

الفساد   -1

ليك تكون لدى املستثمرين معلومات عن املستوى العام للفساد يف مكان معني، ينبغي أن يطلعوا عىل طائفة متنوعة من املصادر 

املتاحة للجمهور، مثل ترتيب البلد داخل مؤرش منظمة الشفافية الدولية عن التصورات بوجود فساد. وميكن أن يستعمل بعض 

 :2013 ، Munden املستثمرين هذه املعلومات كجزء من جهود أوسع نطاقا لقياس درجة مخاطر استثامر معني كمي )مرشوع

23-25(. ومثة مؤرش آخر وهو مدى تنفيذ البلد املضيف للمرشوع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003.

التي  للتحديات  كاف  فهم  عىل  الحصول  عىل  ملساعدتهم  املحليني  الخرباء  من  نصائح  املستثمرين  معظم  يطلب  أن  وينبغي 

يطرحها الفساد عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املرشوع )مركز األمم املتحدة لسئون الحكم، 2014( . ويصدق ذلك خاصة 

حيث تكون مؤسسات تقليدية التخاذ القرار – وهو ما قد يصعب عىل األجانب فهمه – سائدة. واملؤسسات من هذا القبيل ليست 

مبنأى عن الفساد.  ذلك أن النخب املحلية قد تسيطر أو لها نفوذ كبري عىل هذه الهيئات أو األفراد مام يتيح لها االستفادة من نقل 

حقوق األرايض بطريقة غري قانونية وغري عادلة )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 12(. وميكن أن ترض هذه املامرسات 

بأطراف أخرى يف املجتمع املحيل، وال سيام النساء والفئات التي ال حول وال قوة لها. وتعرتف الخطوط التوجيهية ضمنيا بهذه 

املخاطر من خالل حكم يؤكد عىل منع الفساد يف ما يخص حقوق الحيازة داخل مجتمعات السكان األصليني ويف املجتمعات التي 

تسود فيها الحقوق العرفية )الفقرة 12-9(. 

كام ينبغي أن يعتمد املستثمرون سياسات وإجراءات تربهن عىل"عدم التسامح" إزاء الفساد يف أي وقت وعىل مدى إنجاز 

املرشوع. وينبغي أن يلحوا عىل أن يقوم مشغلو املرشوع أو املشاريع التي يستثمرون فيها باليشء نفسه. وينبغي أن تقرتن هذه 

السياسات بأحكام مامثلة ذات صلة بالشفافية.  

وما العديد من املعايري ومخططات االعتامد إال صدى لهذه النصيحة، ويف أغلب األحيان تجعلها إلزامية. فعىل سبيل املثال، كجزء 

من املتطلبات التي فرضتها املائدة املستديرة بشأن زيت النخيل املستدام بأن تلتزم الرشكات مبامرسات تجارية أخالقية، يتم إبالغ 

األطراف التي تسعى إىل الحصول عىل شهادة اعتامد بأنه ينبغي أن تحظر سياسات الرشكة جميع مامرسات الفساد والرشوة 

والغش ) املبدأ 3-1(.

وباملثل، يلتزم املستثمرون املؤسسيون الذين اعتمدوا مبادئ األرايض الزراعية بتطبيق" أعىل املعايري التجارية واألخالقية" يف 

إطار استثامراتهم الزراعية )املبدأ 4(. كام يلحون عىل أن تعتمد األطراف التي تترصف نيابة عنهم نفس القدر من املعايري العليا. 

والسياسات ليست كافية لوحدها بطبيعة الحال. ويجب أن يضع املستثمرون ضوابط داخلية وأن يلحوا عىل استخدامها، مبا يف 

ذلك برامج الرصد واالمتثال. وينبغي أن تضمن هذه الضوابط الداخلية والربامج أن سجالت الرشكات ال ميكن استعاملها إلخفاء 

الرشوة أو التواطؤ مع أنشطة فساد أخرى )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2011، القسم السابع، الفقرة 2(.



الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض: دليل فني للمستثمرين48

الشفافية   -2

ميكن أن يدير املستثمرون املخاطر الناشئة عن انعدام الشفافية من خالل ضامن أن جميع املعلومات األساسية ذات الصلة باملعاملة 

متاحة للجمهور. وميكن أن يشمل ذلك بعض املعلومات التالية أو جميعها: العقود؛ وتقييم األثر البيئي واالجتامعي؛ ودراسات 

النهايئ من املرشوع أو الرشيك؛ وجميع املعلومات األخرى خالف املعلومات الرسية حقا من  الجدوى؛ وهوية املالك املستفيد 

وجهة نظر تنافسية. ورمبا أن ذلك واضح ولكن التحيل بالشفافية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية مشاركة أصحاب املصلحة والتشاور 

معهم وإقامة عالقات متينة مع املجتمع املحيل.

وتويص املبادئ التوجيهية بشأن االستثامرات القامئة عىل األرايض عىل نطاق واسع يف أفريقيا الحكومات األعضاء بأن "يطالب 

املستثمرون باإلفصاح عن املعلومات الشاملة للمرشوع يف شكل يف متناول األطراف املترضرة من االستثامر" )االتحاد األفريقي، 

2014: املبدأ 4(. وتقتيض املؤسسة املالية الدولية من العمالء إتاحة املعلومات التالية بغية تلبية رشوط التشاور واملوافقة الحرة 

واملسبقة واملستنرية، كام نوقش ذلك يف الفصل 3:

)1( الغرض من املرشوع وطبيعته وحجمه؛ )2( مدة أنشطة املرشوع املقرتح؛ )3( أي مخاطر وآثار محتملة عىل هذه املجتمعات املحلية وتدابري 
التخفيف ذات الصلة؛ )4( عملية مشاركة أصحاب املصلحة املتوخاة؛ )5( وآلية التظلم.16

وميكن أن تبقى بعض املعلومات املتصلة باالستثامر، مثل خطط األعامل، ودراسات السوق أو املعلومات التجارية الحساسة، 

رسية ألن الكشف عنها ميكن أن مينح للمنافسني ميزة. 

غري أن الشفافية املستمرة واإلفصاح الكامل بطريقة معقولة عن املعلومات طوال مدة املرشوع سيمّكن املجتمعات املحلية 

والحكومة من رصد املرشوع خالل إنجازه )Smaller وآخرون، 2014: 49(. ويعترب هذا األمر جزءا أساسيا من أجل الحفاظ عىل 

عالقات جيدة مع أصحاب املصلحة املترضرين.17 وقد يتمثل نهج حكيم يف اعتامد افرتاض اإلفصاح عن املعلومات، رهنا فقط ببعض 

االستثناءات املحددة جيدا بشأن معلومات قد تتسبب حقا يف رضر تنافيس إذا ما أفصح عنها. )املرصف األورويب لالستثامر, 2015(.

وهناك مسألة تثري قلقا خاصا بالنسبة إىل املستثمرين ومشغيل املرشوع وتتعلق مبا إذا كان ينبغي جعل عقود املستثمر متاحة 

للجمهور. ويبدو أن مثة توافقا لآلراء واسع النطاق يؤيد القيام بذلك )Smaller وآخرون، 2014: 53(. وهناك العديد من األطراف، 

مبن فيهم ممثل األمم املتحدة الخاص املعني باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان، ورابطة املحامني الدولية واملقرر الخاص لألمم 

املتحدة املعني بالحق يف الغذاء وأطراف أخرى تؤيد هذا املوقف. وتقتيض املائدة املستديرة بشأن زيت النخيل املستدام نرش 

البلدان، مبا فيهم إكوادور  التجارية )املبدأ 1-2(. ويطالب عدد صغري من  جميع وثائق املشاريع باستثناء تلك املتعلقة بالرسية 

وإثيوبيا وليربيا وبريو، فرض اإلفصاح عن املعلومات مبوجب القانون، عىل األقل يف بعض الحاالت )Smaller وآخرون، 2014: 53( 

.

16  يصف معيار األداء 1 الصادر عن املؤسسة املالية الدولية، الفقرة 29 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها. انظر أيضا املائدة املستديرة بشأن 

زيت النخيل املستدام، 2013: القسم 1-2-1. يفرض الصندوق األفريقي للتجارة واالستثامر الزراعي رشطاً مامثال عىل الصفحة 5، الفقرة 16.

17  إن معايري األداء الخاصة باملؤسسة املالية الدولية، إذ تعرتف بأهمية إقامة هذه العالقات مع أصحاب املصلحة، تشرتط اإلبالغ املتواصل، 

عىل األقل سنويا، إىل املجتمعات املحلية املترضرة. انظر معيار أداء املؤسسة املالية الدولية 1، الفقرة 36.



49 الشفافية والفساد

كام تتعزَّز وتتحقق الشفافية عندما يقدم املستثمرون ومشغلو املرشوع تقارير سنوية عن الحيازة وتأثري حقوق اإلنسان عىل 

استثامراتهم. وتطلب الجهات املقرضة يف أغلب األحيان )عىل سبيل املثال، يف حالة مبادئ التعادل، املبدأ 8( ومستثمرون آخرون 

يلح  أن  وينبغي  منتظمة  تقارير  املبارشون  املستثمرون  يقدم  أن  وينبغي  التقرير.18  هذا  تقديم  للمستثمر  األصيل  البلد  وحتى 

املستثمرون غري املبارشون عىل أن الجهات التي يستثمرون فيها ينبغي أن تقدم تقارير هي كذلك. ويعترب تقديم تقارير مامرسة 

تتسق مع األحكام الواردة يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان )مفوضية األمم املتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، 2011(، التي تنّص عىل أن الرشكات  ينبغي أن تكون مستعدة لإلبالغ بشكل علني عن كيفية معالجتها 

 :2010 ،Kalhan و Wickeri( لآلثار السلبية لحقوق اإلنسان وينبغي أن يبلغوا رسميا عن كيفية معالجتهم آلثار حقوق اإلنسان

26(. وتشجع املؤسسة املالية الدولية زبائنها عىل نرش تقارير بشأن استدامتها البيئية واالجتامعية )املؤسسة املالية الدولية، 2012؛ 

معيار األداء 1، الفقرة 34(.

وإن املستثمرين الذين يقومون بتثقيف أنفسهم بشأن مناخ الفساد السائد يف البلدان التي ميكن أن يستثمروا فيها، يقومون 

نحو  الفساد، وسيمضون قدما  أي ضلوع يف مامرسات  الشفافية ومتنع  تعزز  التي  الرشكات  باعتامد وتطبيق مامرسات حوكمة 

اإلدارة الفعالة للمخاطر التي يطرحها الفساد عىل االستثامرات يف األرايض الزراعية.

18   عىل سبيل املثال، تطالب الدامنرك الرشكات الدامنركية بتقديم تقارير سنوية عن جهودها الحرتام حقوق اإلنسان وخفض أثرها عىل املناخ. 

انظر حكومة الدامنرك، 2014 : 6.

يعترب الفساد الذي له صلة باالستثامرات يف األرايض مرضا بجميع أصحاب املصلحة. كام ميكن للضلوع يف أنشطة الفساد أن  3

يعرض املستثمرين للمسؤولية الجنائية ويزيد إىل حد كبري من تكاليف املرشوع.

من أجل إدارة املخاطر التي يطرحها الفساد، ينبغي أن يقوم املستثمرون مبا ييل: 3

أن يصبحوا عىل علم بالجو العام للفساد يف البلد واملكان الذي سيتم فيه االستثامر؛ -

أن يقوموا باعتامد سياسات وإجراءات تشجع الشفافية وتربهن عىل "عدم التسامح" إزاء الفساد واالمتثال لها. وينبغي أن  -

يلحوا عىل أن يقوم املشغلون واملشاريع التي يستثمرون فيها بنفس اليشء.

يجب تفعيل سياسات عدم التسامح إزاء الفساد بواسطة وضع واستعامل ضوابط داخلية، مبا يف ذلك برامج للرصد واالمتثال.  3

النعدام  يكون  أن  لالستثامر. يف حني ميكن  املحيل،  املجتمع  الجمهور، وال سيام  معارضة  احتامل عدم  الشفافية من  وتزيد 

الشفافية أثر معاكس.

ينبغي أن يكون التحيل بالشفافية جزءا ال يتجزأ من عملية إرشاك أصحاب املصلحة والتشاور معهم وبناء عالقات مع املجتمع  3

املحيل.

ينبغي أن يكفل املستثمرون أن جميع املعلومات املتصلة باملعاملة متاحة للجمهور باستثناء املعلومات التجارية الحساسة  3

املرشوعة.

ينبغي إتاحة العقود، ال سيام تلك املتعلقة مبساحات شاسعة من األرايض؛ رهنا بالشواغل املتعلقة بالرسية املرشوعة. 3

اإلطار11

قامئة مرجعية بشأن الشفافية 

والفساد 
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51 األمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة واالستدامة

 
األمن الغذايئ وحقوق اإلنسان

والبيئة واالستدامة

6
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات



53 األمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة واالستدامة

األمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة واالستدامة  -6

التي  الذين يعيشون يف املجتمعات املحلية  التوجيهية عدة قضايا تهّم املستثمرين ومشغيل املرشوع والسكان  الخطوط  تتناول 

ستقام فيها االستثامرات املتعلقة باألرايض الزراعية. ويناقش هذا الفصل عملية العناية الواجبة وآثار إدارة املخاطر ذات الصلة 

بثالث قضايا من بينها األمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة.

ألف-  األمن الغذايئ

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟   -1

يقع ضامن األمن الغذايئ للجميع يف صميم األهداف املتوخاة من الخطوط التوجيهية حيث تسعى إىل توفري سبيل لتحقيق "الهدف 

األسايس الرامي إىل تحقيق األمن الغذايئ للجميع ودعم اإلعامل التدريجي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذايئ الوطني" 

)متهيد(.

وتشري الخطوط التوجيهية إىل أن "استثامرات القطاعني العام والخاص املسؤولة تعترب أساسية لتحسني األمن الغذايئ" )الفقرة 

12-1(، وأن االستثامرات املسؤولة ينبغي أن تسعى جاهدة لتحسني األمن الغذايئ )الفقرة 12-4(. ومثة تأكيد خاص عىل أهمية 

دعم املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية بسبب الدور الكبري الذي يضطلعون به من أجل ضامن األمن الغذايئ يف معظم أرجاء 

العامل )الفقرة 12-2(. كام يقال للمستثمرين أن استثامراتهم "ال ينبغي أن تسهم يف انعدام األمن الغذايئ" )الفقرة 12-12، املبدأ 

.)1

وإضافة إىل ذلك، أرست املادة 11 من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حق اإلنسان يف الغذاء الكايف.

واملستثمرون الذين ينتهكون هذا الحق سيتحملون عواقب تجاهلهم. 

ما هي املخاطر؟  -2

من شأن االستثامرات الزراعية املصممة جيدا أن تحّسن األمن الغذايئ لألرس، غري أن املشاريع ذات الهياكل الضعيفة ميكن أن 

يكون لها أثر معاكس، وال سيام إذا كان املرشوع يتسبب يف فقدان صغار املزارعني لألرايض التي يزرعون عليها األغذية األساسية. 

أو  الرعاة موسميا،  يتعلق املرشوع مبناطق جامعية تستعملها مجتمعات  الغذايئ عندما  األمن  آثار عىل  أيضا  وميكن أن تحدث 
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املناطق ذات امللكية املشرتكة، مثل الغابات حيث يجمع السكان املحليون – يف أغلب األحيان النساء – املنتجات الحرجية غري 

الخشبية مثل أشجار الجوز أو الفواكه. وقد تحدث اآلثار ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك: زراعة محاصيل جديدة؛ واستبدال 

املياه؛  أو  الغابات  أو  األسامك  أو مصايد  األرايض،  الحصول عىل  قيود عىل  للدخل؛ ووضع  املدرة  باملحاصيل  الغذائية  املحاصيل 

.)3 :2009 ،De Schutter وآخرون، 2014؛ Smaller( وترتفع أسعار األغذية بسبب االنتقال نحو تصدير األغذية

ومن املرجح جدا أن االستثامر يف األرايض الذي يهدد الحصول عىل األغذية واملياه عىل املستوى املحيل يتسبب يف معارضة قوية 

تطرح مخاطر كبرية تجاه االستثامرات )مرشوع Munden، 2012: 6-7(. وعالوة عىل ذلك، فإن املستثمرين الذين يقومون بزراعة 

محاصيل غذائية موجهة للتصدير ميكن أن يواجهوا حظرا عىل التصدير إذا تسبب املرشوع )رمبا باالقرتان مع مشاريع أخرى( يف 

شواغل تتعلق باألمن الغذايئ. وميكن أن يكون لالستثامر أثر إيجايب عىل الحصول عىل الغذاء إذا أسهم يف خلق فرص عمل مستقرة 

يرتتب عنها أجور كافية ميكن استعاملها لرشاء الغذاء. بيد أن العمل يف املجال الزراعي يف أغلب األحيان يكون موسميا، ولذلك، قد 

ال تكفي هذه األجور لرشاء األغذية التي تحل متاما محل األغذية التي يتم الحصول عليها من زراعة الكفاف عىل أراض قد تكون 

نقلت ملكيتها إىل مرشوع االستثامر )Mirza وآخرون، 2014: 27-28(. وميكن أن تكون هذه اإلمكانية مرضة خصوصا بالنساء 

الاليت يشاركن يف أغلب األحيان بقوة يف جلب الغذاء لألرسة. إن املرشوع األكرث استدامة ومسؤولية ميكن أن ينجم عنه مستفيدون 

وخارسون. 

كيف ميكن إدارة املخاطر والتخفيف من حدتها؟  -3

عىل  اآلثار  تحدد  التي  واالجتامعي  البيئي  األثر  لتقييم  واسعة  عملية  من  كجزء  الغذايئ  باألمن  املتصلة  املخاطر  إدارة  ينبغي 

املجتمعات املحلية وسبُل إزالة هذه اآلثار السلبية. وإذا كان األثر شديدا، فال ينبغي أن يستمر املرشوع )Smaller وآخرون، 2014: 

16(. وتطالب املؤسسة املالية الدولية اآلن أن يكون هناك تقييم أسايس لألمن الغذايئ متاحاً أو يجري القيام به قبل أي استثامر 

منتظر عندما يكون املرشوع يف بلد يعاين من انعدام األمن الغذايئ )املؤسسة املالية الدولية، 2014(. وال ينبغي أن ترض االستثامرات 

الزراعية أبدا باألمن الغذايئ. ومثة اسرتاتيجية تتمثل يف ضامن أن يواصل املزارعون املحليون الحصول عىل قطع أرضية لكسب 

العيش، أو عند الرضورة، ينبغي توفري قطعة أرض معادلة بديلة قريبة بحيث تجنب أو تقلل من تفكك األرسة. وهناك نهج آخر 

يتمثل يف تقييم ما إذا كان الغذاء املنتج أو املصدر من قبل املرشوع له أثر سلبي عىل سعر أو توافر األغذية يف األسواق املحلية 

)8 :2009 ،De Schutter(

وميكن أن يذهب املستثمرون املسؤولون أبعد من مبدأ "عدم إلحاق األذى"، وبصورة خاصة يف املناطق التي ينعدم فيها األمن 

الغذايئ، من خالل اتباع دعوة الخطوط التوجيهية إىل تحسني األمن الغذايئ )الفقرة 12-4(. وميكن أن تنطوي االسرتاتيجيات عىل 

تحسني توافر األغذية أو الحصول عليها أو استقرار اإلمدادات أو استخدامها. وتشمل االسرتاتيجيات الخاصة ما ييل:

تخصيص أراٍض إىل جانب موقع املرشوع أو قربه لزراعة أغذية من أجل االستهالك املحيل )املائدة املستديرة بشأن الوقود 	 

الحيوي املستدام، املعيار 6ب(؛

توفري التدريب واملساعدة الفنية للمزارعني املحليني بشأن الزراعة املستدامة لتحسني إنتاجية مزارعهم؛	 

زيادة فرص الوصول إىل األسواق املحلية؛ 	 

تحسني البنية األساسية الريفية لتسهيل وصول املزارع إىل األسواق بدرجة أكرب؛	 

توفري التدريب للمجتمعات املحلية بشأن التغذية؛	 
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توفري "مشتقات األغذية ذات القيمة املضافة للسوق املحلية )املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي املستدام، املعيار 6ب(؛	 

املحليني 	  املزارعني  أيدي  يف  األرايض  ترتك  مامثلة  ترتيبات  أو   )2 الفصل  )انظر  املزارعني  مع  التعاقد  مخططات  استعامل 

واالستفادة من كون أن املزارع األرسية الصغرية تتميز يف أغلب األحيان بإنتاجية أكرب من املزارع الكبرية، وال سيام يف األماكن 
التي تتميز باالستعامل الكثيف لليد العاملة؛19

توفري الحصول عىل القروض للمزارعني املحليني.	 

وستكون االستثامرات الزراعية التي"تحسن األمن الغذايئ املحيل من خالل زيادة اإلنتاجية وخدمة األسواق املحلية، مع تجنب 

زيادة التفاوتات يف الدخل يف املناطق الريفية" )De Schutter، 2009؛ 8-9( هي التي تنجح يف إدارة املخاطر املتصلة باألمن الغذايئ 

عىل نحو أفضل.

حقوق اإلنسان باء- 

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟  -1

تقول الخطوط التوجيهية إنه من واجب املستثمرين واألعامل التجارية احرتام حقوق اإلنسان وتجنب انتهاكها وتحديد وتقييم 

ومعالجة أي آثار سلبية تلحق بهذه الحقوق )الفقرة 3-2(. و"االستثامر املسؤول" هو الذي يحرتم حقوق اإلنسان وال يلحق أي 

رضر بها )الفقرة 4-12(.

وعىل العموم، تشمل حقوق اإلنسان حقوقا مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتامعية. وبينام ال تتيح الخطوط التوجيهية 

قامئة شاملة لحقوق اإلنسان املطبقة، تشمل االتفاقيات الدولية املشار إليها ما ييل:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )الفقرة 1-1(؛	 

اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم 169( بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة (الفقرة 9-3(؛	 

قد يكون لالستثامرات الزراعية أثر سلبي عىل حصول السكان املحليني عىل الغذاء، وال سيام إذا تسبب املرشوع يف فقدان 

أراضيهم التي يزرعون فيها الغذاء ملعيشتهم. ومن املرجح أن يتسبب هذا األثر يف معارضة قوية، ومن ثم يشكل خطرا كبريا عىل 

االستثامر.

ينبغي أن يدرج تحديد ومعالجة املخاطر املتصلة باألمن الغذايئ داخل تقييم األثر البيئي واالجتامعي كجزء من عملية واسعة  3

أو  لتجنب  البيئي واالجتامعي خطة  األثر  تقييم  أن يشمل  وينبغي  املحلية.  املجتمعات  الواقعة عىل  اآلثار  لتحديد  النطاق 

تخفيف حدة هذه اآلثار، إذا كان ممكنا القيام بذلك.

من خالل  3 الغذايئ  األمن  زيادة  إىل  ويسعون  األذى"،  إلحاق  "عدم  مبدأ  من  أبعد  املسؤولون  املستثمرون  يذهب  أن  ميكن 

اسرتاتيجيات ميكن أن تحسن توافر األغذية أو الحصول عليها أو استقرار اإلمدادات أو استخدامها.

اإلطار 12:

القامئة املرجعية لألمن 

الغذايئ

De Schutter  19، 2009: 8-9. كام سبق بيانه، ينبغي إيالء العناية ملنع اآلثار السلبية عىل النساء الاليت ميكن أن يفقدن استخدام األرايض التي 

ينظر إليها عىل أنها زادت يف القيمة.
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اتفاقية التنوع البيولوجي ) الفقرة 9-3(؛20	 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني )الفقرة 3-9(؛	 

بشأن 	  التوجيهية  املتحدة  األمم  مبادئ  املستثمرين يف  املطبق عىل  أهمية  األكرث  اإلنسان  إطار حقوق  يتمثل  وعموما، 

األعامل التجارية وحقوق اإلنسان املشار إليه الحقا يف هذا القسم.

ما هي املخاطر؟  -2

تنشأ املخاطر عىل املستثمرين يف حالة انتهاك مرشوع لحقوق اإلنسان جزئيا من إمكانية تحمل مسؤولية قانونية أو جنائية:

وباملعنى القانوين، تحظر معظم الواليات القضائية الوطنية التواطؤ يف ارتكاب الجرائم، ويتيح عدد منها تحميل املؤسسة التجارية املسؤولية 

الجنائية يف مثل هذه الحاالت. وميكن يف العادة أيضا أن تستند الدعاوى املدنية إىل اشرتاك مزعوم للمؤسسة التجارية، يف إلحاق رضر ما، عىل 

الرغم من أن حقوق اإلنسان قد ال تشكل إطار هذه الدعاوى. ويشري فقه القانون الجنايئ الدويل أساسا إىل أن املعيار ذا الصلة يف ما يتعلق 

باملساعدة والتحريض هو تعمد تقديم املساعدة العملية يف ارتكاب جرمية أو التشجيع املؤثر تأثريا كبريا علـــى ارتكابــه )مفوضيــــة األمم 

املتحــــــدة الساميـــــة لحقـــــوق اإلنسان، 2011: 20(.

وكام هو الحال مع مواضيع خاصة جرى تناولها يف هذا الدليل، تشكل املعارضة املحلية التي تتسبب يف انتهاكات حقوق اإلنسان 

خطرا ماليا مهام. ومن الصعب املبالغة يف الكارثة املالية املحتملة التي قد تنتج عن ذلك إذا انتهكت حقوق السكان املحليني، 

وخاصة إذا تسبب ذلك يف إفقارهم وطردهم أو خالف ذلك لحقهم رضر مادي أو مايل. كام سيمنع انتهاك حقوق اإلنسان املشاريع 

من الحصول عىل شهادات من بعض املوائد املستديرة املعنية بالسلع األساسية )املائدة املستديرة عن الوقود الحيوي املستدام، 

2013: املبدأ 4(. ومن املهم أيضا تذكر أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتكافلة وينبغي أال ينظر إليها املستثمرون 

عىل أنها حقوق يستقل ضمنها حق من الحقوق عن اآلخر.

ويف حني أنه ليست هناك حقوق إنسان يف األرايض معرتف بها عامليا باستثناء حقوق الشعوب األصلية يف إطار اتفاقية منظمة 

العمل الدولية 169، ميكن أن يعترب الحصول عىل األرايض عنرصا أساسيا يف إعامل الحقوق املتعلقة بالغذاء الكايف والسكن الالئق. 

وعادة ينظم القانون الوطني القضايا املتعلقة باألرايض. ورغم ذلك، يتضمن عىل األقل صكان مهامن إشارات إىل األرايض: العهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، يف ما يتعلق بالحق يف الغذاء الكايف؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، يف ما يتعلق بحقوق النساء يف املناطق الريفية )هيئة األمم املتحدة للمرأة، 1979(.

وبينام ال تعرتف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان بالحق يف األرايض أو تتضمنها، فإنها 

تعلن ما ييل:

20  لنئ كانت االتفاقية املعنية بالتنوع البيولوجي ليست صكا لحقوق اإلنسان، إال أن أحكامها املتعلقة بالشعوب األصلية هي ذات صلة خاصة 

بالخطوط التوجيهية.
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تحيل مسؤولية املؤسسات التجارية عن احرتام حقوق اإلنسان إىل حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليا، واملعروف أنها تشمل، يف الحد األدىن، 

الحقوق املعربة عنها يف الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان واملبادئ املتعلقة بالحقوق األساسية املنصوص عليها يف إعالن منظمة العمل الدولية 

بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل )14(.

حقوق  بني  املوجودة  للروابط  املفصلة  املناقشة  وتتجاوز 

تتألف  وبإيجاز،  الدليل.21  نطاق هذا  اإلنسان  األرايض وحقوق 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الرشعة 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  تنفيذيتني:  ومعاهدتني  اإلنسان 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  والسياسية  املدنية 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  والثقافية. ويشمل  واالجتامعية 

والروحية  البدنية  بالحرية  التمتع  "حقوق  والسياسية  املدنية 

واملعاملة العادلة واملشاركة الفعالة يف العملية السياسية" )مركز 

Castan لقانون حقوق اإلنسان وآخرون، 2008 :عارشاً( وكذلك 

حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع. وقد يجد املشغلون 

عرقلة  جرت  إذا  الحقوق  هذه  قصد  دون  ينتهكون  أنفسهم 

االحتجاجات أو تهديد املحتجني أو مضايقتهم أو اعتقالهم. 

وتشمل الحقوق التي يحميها العهد الدويل الخاص بالحقوق 

العمل  والثقافية مجموعة من حقوق  واالجتامعية  االقتصادية 

وكذلك الحرية يف التمتع بالحياة الثقافية واملشاركة فيها والحق 

الالئق  السكن  يف  الحق  ذلك  يف  مبا  مالئم،  معييش  مستوى  يف 

احرتام  مسؤولية  الخاصة  املؤسسات  وتتحمل  الكايف.  والغذاء 

هذه الحقوق )مركز Castan لقانون حقوق اإلنسان وآخرون، 

2008 :عارشاً(.

ملخاطر  املستثمرين  األرايض  حيازة  تعّرض  القول،  وخالصة 

الحق يف  ذلك  مبا يف  اإلنسان،  بانتهاك حقوق  ذات صلة  هائلة 

فيها  تأخذ  التي  الحاالت  يف  سيام  وال  الالئق،  والسكن  الغذاء 

دون  أو  بتعويض   – السكان  بطرد  وتقوم  األرايض  الحكومات 

تعويض – وتنقل حقوق األرايض إىل املستثمرين. "تخلق هذه 

الرشكات  ميلكون  الذين  للمستثمرين  مهمة  مخاطر  الحيازات 

املعنية، ألن االحتجاجات والنزاعات القانونية التي تخلقها ميكن 

أن تتسبب يف أرضار مالية وأرضار عىل مستوى السمعة وأرضار 

قانونية مهمة متس مبصالحها" وتتعلق املخاطر األخرى بنزاعات 

يف املحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان.

اإلطار 13:

عوامل املخاطر املتعلقة 

بحقوق اإلنسان

هناك عدد مهم من النزاعات أو املطالبات القامئة أو األخرية املتعلقة  ¤

باألرايض والتي ال ميكن حلها. وميكن عىل األرجح أن يكون األمر كذلك 

امللوثة"  "األرايض  االستثامر يف  أو سيناريو  الدمج  أو  الحيازة  يف عملية 

غري  "األرايض  مرشوع  مع  )باملقارنة  جارية  عملية  عىل  وتنطوي 

املستغلة"، حيث األرايض إما غري مستخدمة من الناحية التجارية وإما 

تستخدم ألغراض تجارية أخرى(.

يتم طرد السكان املحليني إما ألن الحكومة قامت أصال بحيازة األرايض  ¤

األرايض  ملكية  نزع  يقتيض  املرشوع  أن  وإما  امللكية،  نزع  عن طريق 

لجعلها متاحة للتطوير. 

من  ¤ واسع  نطاق  عىل  األرايض  حقوق  نقل  املرشوع  تصميم  يقتيض 

السكان  من  العديد  توطني  إعادة  عنه  ينتج  مام  املحليني/  السكان 

بطريقة غري طوعية أو طوعية. 

ليس لدى مشّغل املرشوع /املستثمر ولن تقوم مبا ييل: ¤

عملية تشاركية لتحديد أصحاب املصلحة؛	 

تقييم أثر حيازة األرايض )رمبا كجزء من تقييم األثر البيئي 	 

واالجتامعي(؛ 

عمليات التشاور مع املجتمع املحيل.	 

يبدو أن منطقة أرايض املرشوع تتجاوز ما ميكن أن ينتج عىل نحو معقول  ¡

خالل مدة املرشوع، ومن ثم تثري شواغل بشأن دوافع املضاربة.

سيقع املرشوع يف منطقة تكاد تكون فيها حقوق األرايض غري موثقة و/أو  ¡

بعملية  املرشوع   املشّغل  يقوم  أن  ويتعني  الرسمي  غري  القانون  يحكمها 

تشاركية لتحديد جميع أصحاب الحقوق املرشوعة. 

للمرشوع  ¡ املستقل  واالجتامعي  البيئي  األثر  تقييم  إمتام  يتعني  يزال  ال 

املقرتح، مبا يف ذلك إجراء تقييم لآلثار املحتملة عىل حيازة األرايض ونوع 

الجنس واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان.

يكشف تقييم األثر البيئي واالجتامعي احتامل وجود آثار سلبية مهمة عىل  ¡

حقوق األرايض أو األمن الغذايئ أو نوع الجنس أو حقوق اإلنسان أو البيئة 

إذا مل يراجع املرشوع حسب توصية تقييم األثر البيئي واالجتامعي بذلك. 

املخاطر العالية

املخاطر املتوسطة

.)2010 ,Kalhan و Wickeri 2014 و ,Cotula( 21  للحصول عىل تحليل متعمق لحقوق األرايض باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان، انظر
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كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟  -3

ميكن إدارة املخاطر الناشئة عن اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان كجزء من نهج العناية الواجبة الواسع النطاق الذي نوقش يف 

إطار هذا الدليل؛ أي أن تقييم األثر البيئي واالجتامعي ينبغي أن يقيّم اآلثار الفعلية واملحتملة عىل حقوق اإلنسان وأن يعرض 

خطة لتجنب أو تخفيف هذه اآلثار، إذا كان من املمكن القيام بذلك. وإذا مل يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن ينظر إىل املرشوع عىل أنه 

ذو مخاطر عالية وينبغي تجنبه )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011: 18-21؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

2015ب: 17(. وبالفعل، سيكون من الحكمة أن يدرج املستثمر حامية حقوق اإلنسان يف إطار أعامله التجارية وأن يلح عىل أن 

تقوم األعامل التجارية التي يستثمر فيها بنفس اليشء. وتبدأ هذه العملية باعتامد وإعالن سياسات داخلية للجمهور تظهر التزام 

الرشكة بدعم حقوق اإلنسان )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011: 17(.

وينبغي أن يستمر ذلك بوضع واستعامل عملية العناية الواجبة بحقوق اإلنسان التي تضمن أن االستثامرات التي تقوم بها 

الرشكة ال تنتهك حقوق اإلنسان. وينبغي أن تتضمن السياسات أيضا الرصد املتواصل والتوثيق، ويف العديد من الحاالت، اإلفصاح 

العلني عن األثر الناتج عن االستثامر باإلضافة إىل أحكام تنص عىل معالجة اآلثار السلبية غري املتوقعة التي ميكن أن تطرأ خالل 

مدة االستثامر )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011: 19-24(. وينبغي أن يرصد املستثمرون وأن يأخذوا مأخذ 

الجد، عن طريق التحقيق، وعند االقتضاء، من خالل إجراءات تصحيحية أي تقارير واردة من املنظامت غري الحكومية أو أطراف 

أخرى تزعم وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل الرشكات أو املشاريع التي استثمروا فيها. 

ويُعترب تحديد االنتهاكات لحقوق اإلنسان أو تقييمها أو تجنبها أو معالجتها مهمة معقدة وصعبة. ويف حاالت عدة، سيحتاج 

املستثمرون إىل االحتفاظ بخدمة الخرباء ملساعدتهم يف هذه العملية )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2011؛ 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 6، مركز األمم املتحدة لشئون الحكم، 2014(.

ومن املهم أيضا ضامن وجود آليات تظلّم مناسبة، كام أشارت إليه الخطوط التوجيهية )الفقرة 2-3(.

وتشري املبادئ التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان إىل أن األعامل التجارية ينبغي أن تضع إجراءات ملعالجة أي 

آثار سلبية عىل حقوق اإلنسان تتسبب أو تسهم فيها، وينبغي أن تنّص أو تتعاون من أجل معالجة هذه اآلثار من خالل إجراءات 

مرشوعة باالقرتان مع آليات تظلّم عىل املستوى التشغييل ذات تطبيق واسع النطاق )مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان، 2011: املبدأ 25 والصفحة 32؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 50-51(. ونُوقشت هذه اآلليات يف الفصل 4.

تنشأ املخاطر عىل املستثمرين يف حالة انتهاك مرشوع لحقوق اإلنسان جزئيا من إمكانية تحمل مسؤولية مدنية أو جنائية، وجزئيا، 

من املعارضة املحلية التي قد تتسبب بها انتهاكات من هذا القبيل. وتُعّرض حيازات األرايض املستثمرين واملشّغلني ملخاطر كبرية 

مرتبطة بانتهاك حقوق اإلنسان.

ينبغي إدارة املخاطر الناشئة عن اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان كجزء من عملية لتقييم األثر البيئي واالجتامعي، التي  3

ينبغي أن تقيّم اآلثار الفعلية واملحتملة عىل حقوق اإلنسان وتؤدي إىل خطة لتجنب هذه اآلثار أو التخفيف منها، متى أمكن 

القيام بذلك. وإذا مل يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن يتخىل املستثمر عن املرشوع.

ينبغي أن يدرج املستثمرون حامية حقوق اإلنسان يف إطار أعاملهم التجارية وأن يلحوا عىل أن تقوم األعامل التجارية التي  3

يستثمرون فيها بنفس اليشء.

 اإلطار 14:

القامئة املرجعية لحقوق 

اإلنسان
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البيئة واالستدامة جيم- 

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟  -1

استنادا إىل الخطوط التوجيهية، تكمن إحدى خصائص االستثامر املسؤول يف عدم إلحاقه الرضر بالبيئة )الفقرتان 12-4 و12-12(. 

وتوىص الحكومات بأن "تشجع االستخدام املستدام لألرايض ومصايد األسامك والغابات وصون البيئة" )الفقرة 11-2(. وتعرتف 

أصدرت  وقد   ،)2-12 )الفقرة  البيئية  املرونة  الصغرية يف  الحيازات  أصحاب  به  يضطلع  الذي  املهم  بالدور  التوجيهية  الخطوط 

تعليامت إىل الحكومات العتامد سياسات ذات صلة بالحيازة تعالج تغري املناخ وإرشاك جميع األطراف املترضرة يف املشاورات 

وتنفيذ اسرتاتيجيات وآليات للتخفيف من تغري املناخ )القسم 23(.

ما هي املخاطر؟  -2

مثة عامالن يشكالن خطرا عىل املستثمرين بسبب الرضر املحتمل عىل البيئة. أوال، كام نوقش ذلك مبا يتصل مبواضيع أخرى يف هذا 

الدليل، ميكن أن تقوم املجتمعات املحلية والحكومة واملستثمرون والزبائن وأطراف أخرى بردود فعل عىل الرضر البيئي املحتمل 

أو الفعيل من خالل اتخاذ إجراءات قد تهدد السالمة املالية لالستثامر. ثانيا، إن التسبب يف أرضار بالبيئة، أو اإلخفاق يف التقيد 

بالقوانني التي تستلزم عمليات تقييم لألثر البيئي، قد يعّرض املشّغلني واملستثمرين للمسؤولية املدنية أو الجنائية. ومن ثم، ميكن 

.)7:2010 ،Kalhanو Wickeri( أن يؤدي الرضر املحتمل بالبيئة إىل خطر مادي يهدد مقومات بقاء االستثامر

وتشرتط أغلب البلدان النامية عىل املشاريع إجراء تقييامت لألثر البيئي يف العديد من القطاعات االقتصادية. ورغم ذلك، كان 

إنفاذ هذه القوانني ونوعية التقييامت التي أجريت يف بعض األحيان ضعيفا ومل يتم اإلفصاح للجمهور إال عن نسبة مئوية قليلة 

من التقييامت )Smaller وآخرون، 2014: 25(. ورغم ذلك، هناك توافق آراء دويل واسع النطاق بشأن أهمية إدماج معايري بيئية 

عالية يف االستثامرات الزراعية )De Schutter، 2009: 9(. ويلح بعض املستثمرين واملقرضني عىل املامرسات البيئية املستدامة 

كرشط لتمويل أسهم رأس املال أو الديون. فعىل سبيل املثال، تتوفر املؤسسة املالية الدولية واملرصف األورويب لالستثامر واملصارف 

التي تتقيّد مببادئ التعادل عىل معايري امتثال بيئي إلزامية، مبا يف ذلك إجراء تقييامت لألثر البيئي يف عدة حاالت مقرتنة بإجراءات 

التعادل،  التقييامت )املؤسسة املالية الدولية، 2012؛ املرصف األورويب لالستثامر، 2013؛ مبادئ  تخفيف مناسبة بناء عىل نتائج 

2013(. وعالوة عىل ذلك، تعترب االستدامة البيئية عنرصا أساسيا من عنارص التوجيهات املتعلقة باالستثامر املسؤول يف األرايض 

الزراعية )مركز األمم املتحدة لشؤون الحكم، 2014(. وقد وافقت األطراف املوقعة عىل أن تقتيض من مديري االستثامر واملشغلني 

إجراء تقييامت صارمة لألثر البيئي واعتامد تدابري مناسبة إلدارة التخفيف من التأثريات )الدليل التوجيهي 1(.

وباملثل، تقتيض عادة املوائد املستديرة بشأن منح شهادات للسلع األساسية االمتثال ملامرسات صارمة لحامية البيئة كرشط من 

رشوط منح الشهادة. فعىل سبيل املثال، فرضت املائدة املستديرة بشأن زيت النخيل املستدام قامئة طويلة من املامرسات الرامية 

لضامن أن املشاريع املعتمدة ال تلحق أرضاراً بالبيئة )املبادئ 4-2 إىل 4-6، 5-1 إىل 6-5(.

وميكن أن تتميز املخاطر التي تهدد إمدادات املياه املحلية بصعوبة خاصة "ذلك أن قضايا املياه، باإلضافة إىل ما لها من أثر 

الباهظة وصوالً إىل  اجتامعي مؤكد عىل املجتمعات املترضرة، تطرح مجموعة من املخاطر لألعامل التجارية – بدءا بالتكاليف 
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االختالالت الرئيسية يف األعامل التجارية النابعة من توقف سلسلة اإلمدادات والخسارة املمكنة لرخصة التشغيل" )املركز املشرتك 

بني األديان, 2012: 4–5(. وغني عن القول إن املشاريع الزراعية ال ميكن لها البقاء دون إمدادات مياه كافية. وميكن أن تتسبب 

نزاعات املجتمعات املحلية عىل املياه يف تأخر مكلف للمرشوع )مرشوع Munden، 2013: 22(. وإضافة إىل ذلك، يعترب الحصول 

عىل املياه الصالحة للرشب حقا من حقوق اإلنسان لذلك سيعّرض املستثمرين الذين تتدخل مشاريعهم مع هذا الحق ملخاطر ورد 
وصفها يف القسم الخاص بحقوق اإلنسان.22

كام يجب أن يتوخى املستثمرون الحذر من املشاريع التي تؤثر عىل الغابات واألرايض الرطبة واملناطق املحمية ذات القيمة 

الكبرية. ومثة أمثلة عدة تتعلق مبشاريع استثامرات زراعية أدت إىل إزالة الغابات، يف بعض الحاالت، بسبب قطع األشجار بطريقة 

غري قانونية. وخلصت بعض الدراسات إىل أن نصف نسبة إزالة الغابات عىل الصعيد العاملي عىل األقل، سببه الزراعة التجارية 

.)2014 ،Lawson(

وبإيجاز، متثل املخاطر املتعلقة بالرضر البيئي تهديدات كبرية للنجاح املايل لالستثامر.

كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟  -3

يقوم املستثمرون عىل نحو متزايد باعتامد سياسات حوكمة بيئية متينة للتصدي للمخاطر. ويعرتف املستثمرون يف الزراعة بأن 

 .)2 :2014 ، Munden أفضل نهج إلدارة املخاطر الناشئة عن الرضر البيئي تتمثل يف الحفاظ عىل معايري بيئية عالية )مرشوع

 Munden ،وينطوي الحفاظ عىل هذه املعايري عىل استخدام تقييامت فعالة لألثر البيئي، سواء كان يطلبها القانون أم ال )مرشوع

2013: 22(. ويف أغلب الحاالت، ينبغي أن تكون هذه التقييامت جزءا من نفس العملية الواسعة النطاق املتعلقة بتحديد أصحاب 

املصلحة يف املجتمع املحيل، وتقييم األثر البيئي واالجتامعي، وعقد مشاورات مع أعضاء املجتمع املحيل وتخفيف اآلثار السلبية 

التي نوقشت يف أماكن أخرى من هذا الدليل.

وتفتقر بعض البلدان إىل قوانني شاملة تستلزم اتباع مامرسات بيئية متينة، بينام البلدان التي لديها قوانني من هذا القبيل قد 

ال تنفذها تنفيذا فعليا. ويف بعض األماكن أيضا، من املالحظ أن القوانني التي تطلب إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتامعي قد ال 

تطبق عىل املشاريع الزراعية )Smaller وآخرون، 2014: 5(. ويف هذه الحاالت، ينبغي أن يلح املستثمرون عىل مشغيل املرشوع 

ليك يقوموا بأكرث مام يقتضيه القانون.

22  وضعت بعض بلدان املستثمرين األصلية، مثل أملانيا، مبادئ تأخذ يف االعتبار حق اإلنسان يف الحصول عىل املياه. انظر الوزارة األملانية 

االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية، 2012.

اإلطار 15:

عوامل املخاطر ذات 

الصلة بالبيئة 

واالستدامة.

وجد تقييم األثر البيئي واالجتامعي آثارا سلبية عىل البيئة ال ميكن تخفيفها بطريقة مناسبة. ¤

يتوفر املوقع عىل غابات أو يقع يف منطقة محمية ذات قيمة كبرية. ¡

ال يزال يتعني إمتام تقييم األثر البيئي واالجتامعي املستقل للمرشوع املقرتح، مبا يف ذلك إجراء تقييم لآلثار املحتملة عىل  ¡

حيازة األرايض واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان.

يكشف تقييم األثر البيئي واالجتامعي احتامل وجود آثار سلبية مهمة عىل البيئة، ولكن يشمل التقييم سبال لتخفيف هذه  ¡

اآلثار إذا نفذت تنفيذا صحيحا.

املخاطر العالية

املخاطر املتوسطة
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ومثة مثال عىل إجراء اتخذته بعض رشكات القطاع الخاص يف اآلونة األخرية ملعالجة مخاطر نعتها باالرتباط بأنشطة تخريبية 

التي اعتمدتها رشكات متعددة الجنسيات مثل فيلامر، وأونيلفر،  الغابات"  بـ "عدم إزالة  للبيئة وهو ما أطلق عليه االلتزامات 

سلسلة  من  تزيل  بأن  العامل،  يف  النخيل  لزيت  أكرب رشكة  وهي  فيلامر،  تعهدت رشكة  املثال،  سبيل  فعىل  وكوناغرا.  وكارغيل، 

 ،Wilmar( 2015 نهاية عام املحلية بحلول  الخّث واستغالل املجتمعات  الغابات، وتطوير  بإزالة  إمداداتها كل يشء ميت بصلة 

.)2013

وهناك طائفة واسعة من األدلة واملعايري املتاحة إلثراء عمليات تقييم األثر البيئي ذات النوعية الجيدة. ويشمل ذلك، عىل سبيل 

 11-7 واملبـــــــادئ  الدوليـــــــة،  املالية  املؤسسات  عن  الصادرة  والسالمة  والصحة  البيئة  بشأن  اإلرشادات  الحرص،  ال  املثال 

الصادرة عن املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي واملبادئ التوجيهية الداعمة، واملبادئ التوجيهية للبنك الدويل بشأن الصحة 

البيئية والسالمة، الجزء األول، والخطوط التوجيهية للفاو بشأن اإلدارة البيئية واالجتامعية والخطوط التوجيهية الخاصة بقطاع 

الصناعة بشأن محاصيل املزارع واملحاصيل السنوية. 

والهدف النهايئ هو وضع وتنفيذ خطة إلدارة املخاطر البيئية كجزء من خطة أوسع لتدابري التخفيف املندرجة يف إطار تقييم 

األثر البيئي واالجتامعي. وتدعم أفضل املامرسات إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتامعي والخطة الناتجة عن ذلك واملتاحة للجمهور 

كام نوقش ذلك يف الفصول املتعلقة بالتشاور والشفافية )Wilmar، 2013(. وميكن أن يشري تقييم األثر البيئي واالجتامعي أيضا 

إىل أن املرشوع ال ميكن أن يستمر وينبغي تجنبه. وتعترب هذه النتيجة متسقة مع اإلنذار الوارد يف الخطوط التوجيهية الذي مفاده 

أن االستثامرات ال ينبغي أن تلحق الرضر بالبيئة.

مثة عامالن يشكالن خطرا عىل املستثمرين بسبب الرضر املحتمل عىل البيئة. أوال، إن هذا الرضر سيؤدي عىل األرجح إىل معارضة 

أصحاب املصلحة للمرشوع. ثانيا، إن التسبب يف إحداث أرضار بالبيئة، أو اإلخفاق يف التقيد بالقوانني التي تستلزم إجراء عمليات 

تقييم لألثر البيئي، قد يعّرض املشّغلني واملستثمرين للمسؤولية املدنية أو الجنائية.

ميكن أن يدير املستثمرون املخاطر عىل نحو أفضل من خالل املطالبة بإجراء تقييامت فعلية لألثر البيئي كجزء من تقييم األثر  3

البيئي واالجتامعي قبل اتخاذ قرار مبواصلة املرشوع، سواء كانت هذه التقييامت يقتضيها القانون أم ال.

ينبغي أن تكون النتيجة النهائية لتقييم األثر البيئي وضع خطة إلدارة املخاطر البيئية. وينبغي أن تصف الخطة كيف سيمنع  3

املشّغل اآلثار البيئية الضارة املتوقعة والناجمة عن املرشوع ويقللها ويخفف من حدتها.

قد تشري نتائج تقييم األثر البيئي واالجتامعي إىل أن املرشوع ال ميكن أن يستمر، ولذلك ينبغي أال يستمر االستثامر. 3

ينبغي إجراء تقييم األثر البيئي واالجتامعي من قبل طرف ثالث مستقل لضامن املوضوعية. 3

اإلطار 16:

قامئة مرجعية ذات صلة 

بالبيئة واالستدامة
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العوامل العالية املخاطر

ينبغي أن يدفع وجود عدد من العوامل العالية املخاطر املستثمر املسؤول 

إىل أن يقرر عدم مواصلة االستثامر.

العوامل املتوسطة املخاطر

بعناية خالل مرحلة  املرشوع  النظر يف  املسؤول  املستثمر  يعيد  أن  ينبغي 

العناية الواجبة والبحث عن وسائل للتخفيف من املخاطر.

كيفية استعامل األيقونات
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تحديات التنفيذ الكربى  -7

كام بيّنت الفصول السابقة، لنئ كانت لالستثامرات الزراعية املسؤولة فوائد ممكنة لجميع األطراف املعنية، فهي ليست سهلة 

اسرتاتيجيات  ويقرتح   – والرصد  املحلية  القدرات  بناء  أي   – التنفيذ  تحديني خاصني عىل مستوى  الفصل  ويتناول هذا  اإلنجاز. 

ملعالجتهام.

بناء القدرات ألف- 

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟  -1

تعرتف الخطوط التوجيهية يف أقسام مختلفة منها بأهمية مساعدة املجتمعات املحلية عىل إدارة االستثامرات يف األرايض التي 

التمتع بحقوقهم يف  الدعم "للسكان ليك يتسنى لهم  ع الحكومات عىل توفري  تعيش فيها واالستفادة منها إىل أقىص حد. وتُشجَّ

والغابات  األسامك  األرايض ومصايد  املسؤولة عن  املختصة  الهيئات  توفر  أن  )الفقرة 7-5( و"ضامن  بواجباتهم  والوفاء  الحيازة 

القدرات البرشية واملادية واملالية وغريها من أشكال القدرة" )الفقرة 10-8(.

العرفية  الحيازة  التوجيهية جميع أصحاب املصلحة عىل مساعدة املجتمعات املحلية عىل استخدام نُظم  كام تحّث الخطوط 

وتحث مجتمعات الشعوب األصلية عىل "زيادة قدرة أعضائها عىل املشاركة الكاملة يف عملية اتخاذ القرار وحوكمة نُظم حيازتهم" 

)الفقرة 9-2( وتقديم املساعدة القانونية والتقنية لهذه املجتمعات املحلية ليك تتمكن من املشاركة يف وضع القوانني والسياسات 

التي تؤثر عىل حقوق حيازتها )الفقرة 9-10(. وتشجع الحكومات أيضا عىل"تقديم الدعم التقني والقانوين للمجتمعات املحلية 

واملشاركني" يف إطار الجهود املبذولة للحصول عىل االعرتاف القانوين الرسمي بحقوق الحيازة غري الرسمية )الفقرة 3-10(.

وبوجه خاص، تحّث املبادئ بشدة املستثمرين عىل املساعدة عىل بناء القدرات املحلية )املبادئ 4-2(.

ما هي املخاطر؟  -2

تهدد القدرات املحلية غري املناسبة املشاريع الزراعية بطرق ثالث. أوال، هناك عدة مجتمعات يف بلدان العامل النامي ال ميكنها حامية 

حقوق حيازتها بفعالية وإن التعاون مع املشّغلني رمبا ليس مرجحا أن يدعم املرشوع )Smaller وآخرون، 2014: 14(. ثانيا، قد 

يتعذر عىل أصحاب الحيازات الصغرية توفري إمدادات مناسبة من منتجات املزارع املحلية العالية الجودة حيث يعتمد املرشوع 

جزئيا عىل إنتاج الزراعة التعاقدية. ثالثا، قد يتعذر عىل املجتمعات املحلية توفري جميع العامل املدربني الذين يتطلبهم املرشوع. 
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كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟  -3

متثل االستثامرات الزراعية فرصة لبناء القدرات يف املجتمعات املحلية التي تستفيد منها هذه املجتمعات املحلية ومشّغل املرشوع 

عىل حد سواء. وتحتاج العديد من املجتمعات املحلية إىل املساعدة يف بعض أو كل املجاالت الثالثة التالية: )1( فهم وحامية حقوق 

عملية  مع  بفعالية  التعامل   )2( املجتمعات؛  بها  تقوم  التي  الفعلية  التنمية  وأنشطة  خطط  يف  املشاركة  عام  وبوجه  حيازتهم 

االستثامر ومشغل املرشوع؛ )3( املشاركة يف املرشوع ذاته من خالل ترتيبات للرشاكة، مثل خطط الزراعة التعاقدية أو العاملة 

املبارشة. وميكن أن يشجع املستثمرون مشّغيل املرشوع عىل العمل مبارشة مع أعضاء املجتمعات املحلية أو مع منظامت املجتمع 

املدين املحلية لتوفري املساعدة )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 48(. 

وميكن أن تعترب مساعدة املجتمعات املحلية عىل حامية حقوق حيازتها واملشاركة يف مبادرات التنمية الواسعة النطاق التي 

تقوم بها املجتمعات املحلية مسؤوليًة تقع عىل عاتق الحكومة كام تعرتف بذلك الخطوط التوجيهية. بيد أنه، يف بعض الحاالت، 

قد يكون أيضا من مصلحة املستثمر دعم الجهود ملساعدة املجتمعات املحلية. وتكمن إحدى االسرتاتيجيات يف مساعدة أصحاب 

حقوق ملكية األرايض غري الرسمية، أو أصحاب حقوق الحيازة العرفية الذين يفتقرون إىل االعرتاف والحامية القانونية، مبن فيهم 

النساء، عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل حقوقهم.كام ميكن أن تتخذ الرشكة املشّغلة خطوات إيجابية للمساعدة عىل توثيق حقوق 

أرايض الشعوب األصلية املحلية )الفقرة 9-8(. ومن شأن القيام بذلك أن يساعد عىل بناء عالقات إيجابية مع أصحاب الحقوق، 

واملستثمر  املشّغل  لفائدة  املستقبل، وذلك  األرايض يف  نزاعات عىل حقوق  الحيازة وتجنب  بحقوق  الدقيق  االعرتاف  وتسهيل 

واملجتمع املحيل عىل املدى الطويل.

أمرا جيدا  أكرث فعالية يف عملية االستثامر  املشاركة بصورة  املحلية عىل تحسني قدراتها عىل  املجتمعات  كام تعترب مساعدة 

بالنسبة للمستثمرين. وستكون املجتمعات املحلية التي لديها معرفة جيدة يف وضعية أفضل للمشاركة يف عملية تحديد أصحاب 

املصلحة يف املجتمع املحيل واملشاورات واملفاوضات وتسوية التظلامت والتفاعل املتواصل مع مشّغل املرشوع. فعىل سبيل املثال، 

ميكن أن تكون عملية تحديد أصحاب املصلحة يف حد ذاتها وسيلة لبناء القدرات إذا حصل أعضاء املجتمع املحيل عىل التدريب 

ومن ثم املشاركة الفعالة يف العملية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 34(، أو، ميكن أن يعترب املستثمر أن املجتمع 

املحيل يتوفر عىل مستشار قانوين مستقل أو سيحصل عىل مساعدين قانونيني، كام نوقش ذلك يف الفصل 3.

كام ميكن أن يكون باستطاعة املستثمرين دعم الجهود ملساعدة املجتمعات املحلية عىل إيجاد اتحادات يف القرى وتعاونيات أو 

هيئات أخرى إلدارة مصالح املجتمع املحيل يف املعامالت. وإذا كانت هذه الهيئات تقوم عىل متثيل جيد، فيمكنها إتاحة فرصة 

لتمكني الفئات الضعيفة من املشاركة بصورة أكرث فعالية والحصول عىل حصة أكرث إنصافا من أي مدفوعات أو تعويضات. كام 

ميكنها أن تسهل االتصال باملجتمع املحيل )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 45(.

ويف بعض الحاالت، قد يطلب من الرشكات املشّغلة املشاركة يف بناء القدرات كرشط للحصول عىل شهادة االستدامة. فعىل 

سبيل املثال، ينّص املعيار 5 ب الصادر عن املائدة املستديرة بشأن الوقود الحيوي عىل أنه: "يف املناطق الفقرية، يجب وضع وتنفيذ 

تدابري خاصة تفيد وتشجع مشاركة النساء والشباب ومجتمعات الشعوب األصلية والفئات الضعيفة يف العمليات املتصلة بالوقود 

الحيوي." ويشدد رشط التقدم 5-ب-2 عىل أن التدريب رضوري لتنفيذ هذا الرشط.
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تهدد القدرات املحلية غري املناسبة املشاريع الزراعية بطرق ثالث: )1( هناك عدة مجتمعات محلية ال ميكنها حامية حقوق حيازتها 

توفري  الصغرية  الحيازات  أصحاب  يتعذر عىل  قد   )2( املرشوع؛  يدعم  أن  مرجحا  ليس  رمبا  املشّغلني  مع  التعاون  وإن  بفعالية 

تفتقر  التعاقدية؛ )3( قد  الزراعة  إنتاج  يعتمد املرشوع جزئيا عىل  الجودة، حيث  الفائقة  املزارع  كافية من منتجات  إمدادات 

املجتمعات املحلية ملا يكفي من العامل املدربني الذين يتطلبهم املرشوع.

ميكن أن يقدم املستثمرون املساعدة التقنية واملالية ملساعدة املجتمعات املحلية عىل تحسني قدراتها يف املشاركة بفعالية أكرث  3

يف االستثامر. وستكون املجتمعات املحلية التي لديها معرفة جيدة يف وضع أفضل للمشاركة يف عملية تحديد أصحاب املصلحة 

يف املجتمع املحيل واملشاورات واملفاوضات وتسوية التظلامت والتفاعل املتواصل مع مشّغل املرشوع.

ينبغي أن يشجع املستثمرون املشغلني عىل بناء قدرات املزارعني املتعاقدين من خالل تزويدهم بخدمات اإلرشاد الزراعي  3

والبذور ومدخالت أخرى ووسائل الري أو املعدات ليك يتسنى لهم إنتاج محاصيل فائقة الجودة وبكميات أكرب.

ميكن أن يدعم املستثمرون تدريب العامل من خالل التأكيد عىل ترقية هؤالء العامل إىل االضطالع بأدوار إدارية عىل املستوى  3

املتوسط والبعيد كلام اكتسبوا مهارات وخربات.

اإلطار 17:

القامئة املرجعية لبناء 

القدرات املحلية

تحديات التنفيذ

تتمثل االسرتاتيجية الثالثة من أجل إدارة هذه املخاطر يف أن يقوم املستثمر أو مشّغل املرشوع باملساعدة عىل تدريب أعضاء 

املجتمع املحيل عىل املشاركة يف املرشوع ذاته. وتتمثل إحدى وسائل القيام بذلك يف توفري الدعم ألصحاب الحيازة الصغرية، من 

النساء والرجال عىل السواء، الذين سيقومون بإمداد املرشوع كجزء من عملية التحسني املتواصل. ومن شأن مساعدة أصحاب 

الحيازات الصغرية الذين يزودون املرشوع باملواد الخام عىل تحسني كمية ونوعية زراعتهم أن يعود بالنفع عىل املزارع واملرشوع 

عىل السواء )املائدة املستديرة بشأن زيت النخيل، 2013: املعيار 4-8؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2015ب: 40(.

كام ميكن أن يدعم املستثمرون برامج تدريب العامل وأن يشجعوا املشغلني عىل ترقية العامل إىل أدوار إدارية عىل املديني 

املهارات والخربات )Mirza وآخرون، 2014: 24(. وتشري اإلرشادات بشأن االستثامر  اكتسبوا مزيداً من  املتوسط والبعيد كلام 

املسؤول يف األرايض الزراعية إىل أن املستثمرين ينبغي أن يعتربوا تدريب العامل تدبريا من تدابري التنفيذ )مركز األمم املتحدة 

لشئون الحكم، 2014(. كام ميكن أن يساعد التدريب والتوظيف عىل املستوى املحيل عىل توطيد العالقات مع املجتمع املحيل.

وال بد هنا، عىل غرار املواضيع األخرى التي عولجت يف هذا الدليل، أن يضمن املستثمرون إدماج النساء يف برامج بناء القدرات. 

الكتساب  تدريب  عىل  النساء  حصول  وجوب  إىل  املستدام  النخيل  زيت  بشأن  املستديرة  املائدة  معايري  من  د  املعيار4  ويشري 

النساء  التمييز بني الجنسني. وعالوة عىل ذلك، "ينبغي بذل الجهود لتوظيف  املهارات، وأنه ينبغي إتاحة تدريب بشأن تجنب 

األمريكية  )الوكالة  املزارعات("  النساء  منظامت  دعم  )مثل  مفيدة  تعاقدية  ترتيبات  يف  النساء  إدماج  ذلك  ويشمل  وتدريبهّن، 

للتنمية الدولية، 2015ب: 19(.
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الرصد باء- 

ماذا تقول الخطوط التوجيهية؟  -1

تشدد الخطوط التوجيهية عىل أهمية رصد أثر االستثامرات الواسعة النطاق التي لها تأثري عىل حقوق الحيازة. وتتوىل الحكومات 

املسؤولية األساسية لرصد األثر اإلجاميل لالستثامرات عىل بلدانها. غري أن جميع األطراف تتحمل مسؤولية تتبع أثر مشاريع معينة.

تتعلق مبعامالت كبرية ذات صلة  التي  االتفاقات  وآثار  للتنفيذ  الفعيل  الرصد  املترضرة يف  الدول واألطراف  أن تسهم  وينبغي 

بحقوق الحيازة، مبا يف ذلك اتفاقات الحيازة والرشاكة )الفقرة 12-14(. ويكمل هذا الحكم مادة أخرى تدعو جميع األطراف، مبا يف 

ذلك األعامل التجارية، إىل رصد تنفيذ املعايري األخالقية التي تساعد عىل منع الفساد )الفقرات 6-8 و6-9 و11-7، واملبادئ، رقم 10(.  

ما هي املخاطر؟  -2

كام يؤكد ذلك هذا الدليل الفني، من املرجح جدا أن تتكبّد املشاريع التي ترض بحقوق الحيازة وحقوق أخرى لألطراف التي تعيش 

يف املنطقة التي يوجد فيها املرشوع خسائر مالية. وهكذا، ميثل اإلخفاق يف الرصد الفعال بشأن ما إذا كان أولئك الذين يتولون 

إدارة املرشوع يديرون بطريقة صحيحة تلك اآلثار، عامل مخاطر كبرياً.

وميكن أن تؤدي إجراءات الرصد غري املناسبة إىل عدد من النتائج السلبية مثل: 

التواصل غري الفعال مع املجتمعات املحلية بسبب اإلخفاق يف اتباع خطة التواصل مع املجتمع املحيل؛	 

ضعف تنفيذ تدابري التخفيف املحددة يف تقييم األثر البيئي واالجتامعي حيث أن الرضر املحتمل املحدد يف الخطة يحدث 	 

بالفعل؛ 

معارضة املجتمع املحيل حينام يخفق املشّغلون يف التقيد باالتفاقات أو تحقيق املنافع التي وعدوا بها املجتمع املحيل 	 

)وكالة التنمية الفرنسية، 2014: 28(؛

عدم قدرة الرشكة عىل أن تربهن للجمهور الداخيل أو الخارجي عام تقوم به لالمتثال للخطوط التوجيهية وأثر تلك 	 

األنشطة التي تقوم بها عىل املجتمعات املحلية حيث يعملون وتأثريها عىل األداء املايل لالستثامرات ذات الصلة.

ولسوء الحظ، يتسبب نقص املوارد وعوامل أخرى يف ضعف أداء العديد من الحكومات خالل رصدها ملا لالستثامرات من أثر 

أن  ذلك  ببطء  يتغري  الوضع  هذا  أن  ويف حني   .)13  :2014  ،Mirza( بذلك  تقوم  أن  القانون  يقتيض  عندما  حتى  الزراعة،  عىل 

الحكومات أدرجت الخطوط التوجيهية ضمن قوانينها وإجراءاتها التنظيمية، ينبغي أن يضمن املستثمرون مشاركة املشّغلني يف 

برامجهم الخاصة للرصد بالرشاكة مع املجتمعات املحلية كجزء من نهجها الواسع النطاق إلدارة املخاطر.
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كيف ميكن إدارة املخاطر وتخفيف حدتها؟  -3

يشار إىل أن اإلجراءات التي ميكن أن يتخذها املستثمر إلدارة املخاطر املتصلة بالرصد شبيهة باإلجراءات املوىص بها يف أماكن أخرى 

من هذا الدليل. أوال، ينبغي أن يكون الرصد أحد املواضيع التي يناقشها املشّغلون مع املجتمع املحيل خالل عملية التشاور. ومن 

املستحسن تشكيل لجنة لرصد التنفيذ وأثر املرشوع مع مرور الوقت. وميكن ألعضاء املجتمع املحيل – مبن فيهم ممثلو منظامت 

املجتمع املدين املحلية – العمل يف اللجنة. ثانيا، ينبغي أن تتضمن جميع العقود املنظمة للمرشوع أو املتصلة به أحكاما واضحة 

تحدد الوعود واملسؤوليات التي تلتزم بها جميع األطراف لتسهيل الرصد الفعيل )الوكالة الفرنسية للتنمية، 2014: 47(. فعىل سبيل 

املثال، ميكن أن يتضمن االتفاق بنوداً تقدم تفاصيل عن نطاق ومدة املنافع التي يستفيد منها املجتمع املحيل والعقوبات املفروضة 

يف حالة اإلخفاق يف االمتثال. ويف بعض الحاالت، ميكن أن تتضمن العقود بندا يقدم تفاصيل عمن يتحمل مسؤولية الرصد وكيفية 

الخاص بجميع  إتاحة املحتوى غري الحرصي  ينبغي  بالشفافية والفساد،  املتعلق  الفصل  ثالثا، ومتاشيا مع ما ورد يف  القيام بذلك. 

العقود، وتقييم األثر البيئي واالجتامعي ووثائق أخرى ذات صلة للمجتمع املحيل ولعامة الجمهور. كام ميكن أن يقدم املستثمرون 

واملشّغلون تقارير علنية عن التقدم الذي أحرزوه يف تنفيذ الخطوط التوجيهية. وإن القيام بذلك ال يشجع الشفافية فقط، بل يسهل 

الرصد الفعيل أيضا. رابعاً، ينبغي أن يتضمن تقييم األثر البيئي واالجتامعي ذاته حكام يتعلق بالرصد. ويرجح تبعاً لذلك بالنسبة إىل 

التدابري املتخذة لتخفيف اآلثار السلبية عىل الحيازة ونوع الجنس واألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان والبيئة أن يتم تنفيذها وفقا لخطة 

التخفيف. ويف إطار املشاريع الكربى، من املستحسن إرشاك طرف ثالث محايد لالضطالع بدور الرصد من أجل ضامن أقىص قدر من 

املوضوعية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2015ب: 50(. وأخريا، حينام تسعى الحكومات لرصد املرشوع، ينبغي أن يتعاون 

املستثمرون معها من خالل إتاحة الوصول إىل املعلومات ذات الصلة وإىل موقع املرشوع خالل أوقات معقولة.

يعترب الرصد الفعيل لتدابري تخفيف املخاطر الناشئة عن اآلثار االجتامعية والبيئية السلبية يف حد ذاته اسرتاتيجية أساسية إلدارة 

املخاطر.

مناقشة عملية الرصد يف إطار عملية التشاور وإرشاك املجتمع املحيل يف عملية رصد املرشوع. 3

استخدام عقود تحدد بوضوح جميع الوعود واملسؤوليات التي تلتزم بها جميع األطراف. 3

إتاحة العقود وتقييم األثر البيئي واالجتامعي وجميع املعلومات ذات الصلة املتعلقة باملرشوع للجمهور. 3

إدراج حكم خاص يتعلق بالرصد ضمن خطة التخفيف املتعلقة بتقييم األثر البيئي واالجتامعي. 3

التعاون مع عملية الرصد التي تقوم بها الحكومة. 3

اإلطار 18:

القامئة املرجعية املتعلقة 

بالرصد
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موجز بالرسائل الرئيسية

املراد من هذا الدليل الفني مساعدة املستثمرين عىل الترصف بعناية واجبة من أجل تحقيق استثامرات يف األرايض الزراعية مسؤولة 

من الناحية االجتامعية ومستدامة من الناحية املالية. ويف حني قد يلحق أفضل مرشوع الرضر ببعض املصالح ويثري انتقادات، فإن 

املستثمرين الذين يقومون بتقييم استثامراتهم وهيكلتها وتشغيلها ورصدها عىل نحو متسق مع الخطوط التوجيهية سيزيدون من 

احتامل تحقيق أهدافهم. وميكن تلخيص الرسائل الرئيسية الواردة يف هذا الدليل كام ييل:

71موجز بالرسائل الرئيسية

ميكن أن يكون لالستثامرات يف األرايض الزراعية أثر عميق – إيجايب وسلبي عىل حد سواء – عىل املجتمعات 

السنوات األخرية، تسببت عدة مشاريع يف فقدان مستخدمي  التي توجد فيها االستثامرات. وخالل  املحلية 

األرايض يف املناطق الريفية لحقوقهم والوصول إىل أراضيهم والحصول عىل املياه وموارد طبيعية أخرى.

مع أن الخطوط التوجيهية موجهة أساساً للحكومات، فإنها موجهة أيضا إىل مؤسسات األعامل التجارية. ومن 

شأن العمل بطريقة تتسق مع الخطوط التوجيهية أن يساعد املستثمرين عىل إدارة املخاطر املالية والقانونية 

والتشغيلية واملخاطر املتعلقة بالسمعة يف ما يتعلق باالستثامر يف األرايض الزراعية يف معظم البلدان النامية.

خالل مرحلة صياغة املرشوع، ينبغي للمستثمرين النظر يف مناذج املشاريع التي ال تنطوي عىل نقل لحقوق 

تجنب  ينبغي  الحاالت،  جميع  ويف  األصليني.  السكان  من  وغريهم  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  األرايض 

املشاريع التي تتطلب نزع امللكية والطرد. ومثة اسرتاتيجية مهمة لتخفيف املخاطر وهي تجنب إعادة التوطني 

بجميع أنواعه، سواء كان طوعيا أو غري طوعي.

ينبغي أن يقوم املستثمر بإجراء تحليل أويل للمرشوع املستقبيل للنظر يف العوامل العالية املخاطر التي تشري 

يف معظم الحاالت إىل أن االستثامر محفوف جدا باملخاطر.

ينبغي أن يشمل تحليل العناية الواجبة الخاصة بكل مرشوع مستقبيل ما ييل:

إجراء عملية تشاركية لتحديد أصحاب حقوق األرايض، مبا يف ذلك الحقوق الرسمية وغري الرسمية؛	 

العيش 	  األرايض وسبل  املحتمل عىل حقوق  األثر  يحدد  واالجتامعي شامل  البيئي  لألثر  تقييم  إجراء   

وحقوق اإلنسان واألمن الغذايئ والبيئة، ويصف مكان وزمان وكيفية تخفيف اآلثار السلبية أو يشري 

إىل أن املرشوع محفوف باملخاطر وال ميكن مواصلته.

التي ال تتضمن تشاورا كافيا ومتواصال، وموافقة السكان املحليني من املرجح أن تتكبد  إن املشاريع 

تكاليف أعىل بكثري من تلك التي تلتزم بتلك األمور، ألنه من دون إجراء عملية تشاور ومشاركة كافية، 

من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، تحديد حقوق الحيازة واالعرتاف بها وتقييم اآلثار أو تطوير 

عالقة مثمرة ومستمرة مع املجتمع املحيل. لذلك ينبغي أن تتضمن جميع املشاريع عملية تشاور 

ومشاركة شاملة ومناسبة ثقافيا ستؤدي إىل اتفاق فعيل أو الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة 

واملستنرية من قبل أصحاب املصلحة املترضرين من املرشوع.

1
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وينبغي أن يكون هذا الدليل جزءا من عملية تحسني متواصلة. ومن املهم أن يشارك املستثمرون واملشّغلون يف وضع 

مامرسات جيدة وتحسينها مع مرور الوقت، بناء عىل تجارب من الواقع. فمن مصلحتهم أيضا تشجيع الحكومات عىل أن 

تلّح عىل االمتثال للخطوط التوجيهية وتدابري أخرى متصلة باالستثامر املسؤول ألن ذلك يتيح فرصا متكافئة للجميع.  ومن 

املرجح جدا أن تتوج االستثامرات يف األرايض بالنجاح إذا متكن كل فرد – املستثمرون واملجتمع املحيل والحكومة – من 

االستفادة. وتتيح الخطوط التوجيهية إطارا لتحقيق سيناريو يعود بالنفع عىل جميع األطراف. ويرمي هذا الدليل الفني 

إىل مساعدة املستثمرين عىل االضطالع بدورهم يف تحقيق هذه النتيجة.

ينبغي أن يعتمد املستثمرون وأن ينفذوا سياسة تقتيض تسوية عادلة لجميع النزاعات املتعلقة باألرايض أو 

قضايا أخرى، واستعامل آلية تظّلم مراعية للجانب الثقايف متفق عليها من قبل جميع أصحاب املصلحة. وقد 

يكون من الرضوري إنشاء آلية تكمل العمليات القانونية والرسمية لتسوية النزاعات.

ينبغي أن يعتمد املستثمرون سياسات تنص عىل "عدم التسامح" إزاء الفساد وتلح عىل ذلك واعتامد سياسات 

الشفافية القصوى التي تستلزم اإلفصاح عن جميع املعلومات املتعلقة باملرشوع باستثناء املعلومات التجارية 

الحساسة واملرشوعة.

الرامية إىل االستجابة  سيكون من مصلحة املستثمرين يف أغلب األحيان دعم جهود بناء القدرات املحلية 

واملشاركة يف االستثامرات الزراعية.

الناشئة عن اآلثار االجتامعية والبيئية السلبية يف حد ذاته  الفعيل لتدابري تخفيف املخاطر  يعترب الرصد 

اسرتاتيجية أساسية إلدارة املخاطر.
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