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األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين
حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو
توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.
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ّ
وقد
عند الطلب استخدامه مجان ًا لغير األغراض التجارية.
يتوجب دفع رسوم مالية لقاء نسخه بغرض إعادة بيعه أو ألغراض
ّ
تجارية أخرى ،بما في ذلك لألغراض التعليمية.
وتقدم طلبات الحصول على إذن بنسخ أو نشر منتجات المنظمة المحم ّية بموجب حقوق الطبع وغيرها من استفسارات عن
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تمهيد
إن الغرض من هذه الخطوط التوجيهية الطوعية هو تشكيل مرجع وتوفير اإلرشادات الالزمة لتحسين
حوكمة حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات ،مع الهدف العام المتمثل في تحقيق األمن
كاف في سياق األمن الغذائي الوطني.
الغذائي للجميع ،ودعم اإلدراك التدريجي للحق في غذاء ٍ
و ُوضعت هذه الخطوط التوجيهية بحيث تساهم في الجهود العالمية والوطنية الرامية إلى القضاء
على الجوع والفقر ،استناد ًا إلى مبادئ التنمية المستدامة ،وإقرار ًا بالمكانة المركزية التي تحتلها
األرض في مجال التنمية عبر تعزيز حماية حقوق الحيازة ،والحصول العادل على األراضي ،ومصايد
األسماك ،والغابات.
ويتوقف القضاء على الجوع والفقر ،واالستخدام المستدام للبيئة إلى ح ّد بعيد على طريقة وصول
األشخاص ،والمجتمعات المحلية ،وغيرهم إلى األراضي ومصايد األسماك والغابات .وتستند ُسبل
معيشة الكثيرين ،وخاصة فقراء الريف ،إلى الوصول المضمون والعادل إلى هذه الموارد والسيطرة
عليها .فهي مصدر للغذاء والمأوى؛ وهي األساس الذي تقوم عليه الممارسات االجتماعية ،والثقافية
والدينية؛ كما تمثل عام ً
ال محوري ًا في النمو االقتصادي.
وتجدر اإلشارة إلى أن حوكمة حيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بالحصول على الموارد الطبيعية األخرى كالمياه والموارد المعدنية وإدارتها .ومع اإلقرار بوجود
نماذج ونظم مختلفة لحوكمة هذه الموارد الطبيعية وفق ًا للسياقات الوطنية ،فقد ترغب الدول بأن تأخذ
بعين االعتبار حوكمة هذه الموارد المترابطة لدى تطبيقها للخطوط التوجيهية  ،حسبما يكون مناسب ًا.
وتح ّدد المجتمعات ،من خالل نُظم الحيازة ،طريقة وصول األشخاص والمجتمعات المحلية إلى
ّ
وتنظم هذا الوصول .وتح ّدد نُظم الحيازة الموارد التي يمكن
األراضي ،ومصايد األسماك والغابات،

د تمهيد
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استخدامها ،والجهة التي تستطيع استخدامها ،إضافة إلى فترة وشروط استخدامها .وقد تستند
النظم إلى سياسات وقوانين مكتوبة وكذلك إلى أعراف وممارسات غير مكتوبة .وتواجه نُظم الحيازة
ضغط ًا متزايد ًا في ّ
ظل احتياج سكان العالم المتزايدين إلى األمن الغذائي ،وفي حين يتناقص توافر
وتغير المناخ .كذلك ،إن االفتقار إلى
األراضي ومصايد األسماك والغابات بسبب التدهور البيئي ُّ
حقوق حيازة مالئمة ومضمونة يزيد مستوى الهشاشة ،والجوع ،والفقر ،ويمكن أن يفضي إلى النزاع
والتدهور البيئي عندما يتصارع المستخدمون للسيطرة على هذه الموارد.
وتش ّكل حوكمة الحيازة عنصر ًا حاسم ًا في تحديد مدى وكيفية تم ّكن األشخاص والمجتمعات المحلية
وغيرهم من حيازة الحقوق ،وما يصاحبها من واجبات ،الستخدام األراضي ،ومصايد األسماك
والغابات والسيطرة عليها .وتنشأ مشاكل كثيرة في موضوع الحيازة بسبب ضعف الحوكمة ،كما
تتأثر محاوالت معالجة مشاكل الحيازة بنوعية الحوكمة .فالحوكمة الضعيفة تؤثر سلب ًا على االستقرار
االجتماعي ،واالستخدام المستدام للبيئة ،واالستثمار ،والنمو االقتصادي .وقد يقع الناس فريسة
الجوع والفقر طوال حياتهم إذا فقدوا حقوق حيازتهم لمساكنهم ،وأراضيهم ،ومصايد أسماكهم،
وغاباتهم ،وسبل معيشتهم بسبب الممارسات الفاسدة في الحيازة ،أو إذا أخفقت وكاالت التنفيذ
في حماية حقوق حيازتهم .بل وقد يفقد الناس حياتهم حين يفضي ضعف حوكمة الحيازة إلى نزاع
عنيف .أما الحوكمة المسؤولة للحيازة فتعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة التي قد
وتشجع االستثمار المسؤول.
تساعد على القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي،
ّ
واستجاب ًة لالهتمام المتزايد والواسع ،شرع ّ
كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وشركاؤها
في صياغة خطوط توجيهية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة .وقد استندت هذه المبادرة على الخطوط
التوجيهية الطوعية لدعم اإلدراك التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني
(الخطوط التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء) ،التي اعتمدها مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني  2004والمؤتمر الدولي
لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية الذي انعقد في عام .2006
وعمدت لجنة األمن الغذائي العالمي ،في دورتها السادسة والثالثين المعقودة في أكتوبر/تشرين
األول  ،2010إلى تشجيع مواصلة العملية الشاملة لصياغة هذه الخطوط التوجيهية بغرض تقديمها
إلى اللجنة للنظر فيها ،وق ّررت إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجنة لمراجعة المسودة
األولى للخطوط التوجيهية.
وتعتمد هذه الخطوط التوجيهية بشكل وثيق النموذج المستخدم في الصكوك الطوعية األخرى للمنظمة
والتي تحدد المبادئ والمعايير المقبولة دولي ًا للممارسات الرشيدة وهي :الخطوط التوجيهية الطوعية
للحق في الغذاء؛ ومد ّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ ومدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات
اآلفات واستخدامها؛ والخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة الرشيدة للغابات المزروعة؛ والخطوط
التوجيهية الطوعية إلدارة الحرائق :مبادئ وإجراءات استراتيجية .وهذه الصكوك هي وثائق قصيرة
نسبي ًا توفر أطر ًا يمكن استخدامها عند إعداد االستراتيجيات ،والسياسات ،والقوانين ،والبرامج،
واألنشطة .وتُرفق الوثائق المذكورة بطائفة واسعة من الوثائق اإلضافية ،مثل الخطوط التوجيهية
التكميلية التي تتضمن تفاصيل تقنية عن جوانب محددة عند الحاجة ،ومواد ًا للتدريب والدعوة،
والمزيد من التوجيهات للمساعدة في التنفيذ.

تمهيد ه
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وقد أقرت هذه الخطوط التوجيهية من قبل لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتها الثامنة والثالثين
(الخاصة)المعقودة في مايو/أيار .2012
وقد وضعتها جماعة العمل المفتوحة العضوية في ثالث جلسات عقدت في كل من يونيو/حزيران
ويوليو/تموز وأكتوبر /تشرين األول  2011وفي مارس/آذار  .2012وتستند هذه الخطوط التوجيهية
إلى عملية مشاورات شاملة ُأجريت في الفترة  .2010-2009وقد ُعقدت مشاورات إقليمية في البرازيل،
وبوركينا فاسو ،وإثيوبيا ،واألردن ،وناميبيا ،وبنما ،ورومانيا ،واالتحاد الروسي ،وساموا ،وفيتنام.
وجمعت هذه المشاورات اإلقليمية قرابة  700شخص من  133بلد ًا يمثلون القطاعين العام والخاص
والمجتمع المدني والدوائر األكاديمية .وت ّم تنظيم أربع مشاورات ُعقدت خصيص ًا للمجتمع المدني في
أفريقيا (في مالي)؛ وآسيا (في ماليزيا)؛ وأوروبا ووسط وغرب آسيا (في إيطاليا)؛ وأمريكا الالتينية
(في البرازيل) ،حضرها قرابة  200شخص من  70بلد ًا ،كما ُعقدت مشاورة إضافية للقطاع الخاص
جذبت أكثر من  70شخص ًا من  21بلد ًا .وتشتمل هذه الخطوط التوجيهية على االقتراحات التي وردت
في إطار المشاورة اإللكترونية بشأن المسودة الصفرية .ووردت اقتراحات تحسين هذه المسودة من
القطاعين العام والخاص ،والمجتمع المدني ،واألوساط األكاديمية ،ومن مختلف أرجاء العالم.
وتتماشى هذه الخطوط التوجيهية مع الصكوك الدولية واإلقليمية وتستقي منها ،بما فيها األهداف
اإلنمائية لأللفية ،التي تتناول حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة .وحين يسعى ق ّراء هذه الخطوط
شجعون على استعراض الصكوك المذكورة بانتظام للتعرف
التوجيهية إلى تحسين حوكمة الحيازةُ ،ي َّ
على اإللتزامات المرعية وااللتزامات الطوعية الواردة فيها ،وللحصول على مزيد من التوجيه.

و تمهيد
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الجزء

1

أولية
أحكام ّ
 -1األهداف
1-1

تسعى هذه الخطوط التوجيهية الطوعية إلى تحسين حوكمة حيازة األراضي*،
ومصايد األسماك والغابات .وتسعى إلى تحقيق ذلك لصالح الجميع ،مع التركيز على
والمهمشة من األشخاص ،بهدف تحقيق األمن الغذائي واإلدراك
المجموعات الضعيفة
َّ
التدريجي بالحق في الغذاء الكافي ،والقضاء على الفقر ،وتوفير ُسبل المعيشة
المستدامة ،واالستقرار االجتماعي ،وأمن المسكن ،والتنمية الريفية ،والحماية
البيئية ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة .ويجب أن تكون كل البرامج،
والسياسات ،والمساعدات التقنية اآليلة إلى تحسين حوكمة الحيازة عبر تنفيذ هذه
الخطوط التوجيهية متسقة مع التزامات الدول القائمة بموجب القانون الدولي ،بما
في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وصكوك دولية أخرى متعلقة بهذه الحقوق.

2-1

وتسعى هذه الخطوط التوجيهية إلى:
-1

تحسين حوكمة الحيازة عبر توفير إرش��ادات ومعلومات بشأن ممارسات
مقبولة دولي ًا للنظم التي تتناول حقوق استخدام األراضي ،ومصايد األسماك،
والغابات وإدارتها والسيطرة عليها.

-2

المساهمة في تحسين وتطوير األُطر السياساتية ،والقانونية ،والتنظيمية التي
تنظّ م مجموعة حقوق الحيازة الموجودة في ما يتعلق بهذه الموارد.

-3

تعزيز الشفافية وتحسين عمل نظم الحيازة .

-4

تعزيز ق��درات وعمليات وك��االت التنفيذ؛ والسلطات القضائية؛ والحكومات
المحلية؛ ومنظمات المزارعين ،وصغار المنتجين ،والصيادين ومستخدمي
الغابات؛ والرعاة ،والشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية؛ والمجتمع
المدني؛ والقطاع الخاص؛ والدوائر األكاديمية؛ وجميع األشخاص المعنيين
ال عن تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المذكورة.
بحوكمة الحيازة ،فض ً

* ال يوجد تعريف دولي لألرض في سياق الحيازة .ويجوز تعريف هذه اللفظة في السياق الوطني.

الجزء  1أحكام أولية
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1

 -2الطبيعة والنطاق
1-2

هذه الخطوط التوجيهية طوعية

2-2

وينبغي تفسير هذه الخطوط التوجيهية وتطبيقها بما يراعي االلتزامات القائمة بموجب
القانون الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن
الصكوك اإلقليمية والدولية السارية .وهذه الخطوط التوجيهية بمثابة استكمال ودعم
للمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تتناول حقوق اإلنسان ،وتوفر حقوق الحيازة
المضمونة لألراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ،وكذلك مبادرات تحسين الحوكمة.
وليس في هذه الخطوط التوجيهية ما يمكن تفسيره على أنه يح ّد أو يق ّوض أي التزامات
قانونية قد تقع على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي.

3-2

ويمكن أن تُستخ َدم هذه الخطوط التوجيهية من جانب الدول؛ ووكاالت التنفيذ؛ والسلطات
القضائية؛ والحكومات المحلية؛ ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين ومنظمات صيادي
األسماك ومستخدمي الغابات؛ والرعاة؛ والشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات؛
والمجتمع المدني؛ والقطاع الخاص؛ والدوائر األكاديمية؛ وجميع المعنيين ،بهدف تقييم
حوكمة الحيازة وتحديد مجاالت التحسين وتطبيقها

4-2

وهذه الخطوط التوجيهية عالمية في نطاقها .ومع األخذ باالعتبار السياق الوطني ،يمكن
استخدامها في جميع البلدان والمناطق ،في جميع مراحل التنمية االقتصادية ،وفي
حوكمة جميع أشكال الحيازة ،بما فيها الحيازة العامة والخاصة والمجتمعية والجماعية
وحيازة الشعوب األصلية والحيازة العرفية.

5-2

ينبغي تفسير هذه الخطوط التوجيهية وتطبيقها وفق ًا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها.

2
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الجزء

2

المسائل العامة
يتناول هذا الجزء جوانب حوكمة حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات ،في ما يتع ّلق
بالحقوق والمسؤوليات؛ وا ُألطر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل الخدمات.
تترتب على الدول ،في سياق حوكمة الحيازة  ،التزامات بموجب الصكوك الدولية المرعية
والمتعلقة بحقوق اإلنسان .ويتع ّين قراءة الجزء  2وفق ًا للفقرة .2-2

 -3المبادئ التوجيهية للحوكمة المسؤولة للحيازة
 3ألف المبادىء العامة
1-3

يتع ّين على الدول:
-1

االعتراف بجميع أصحاب حقوق الحيازة المشروعة وبحقوقهم ،واحترامهم.
كما يتوجّ ب عليها أن تتخذ تدابير معقولة لتحديد وتسجيل واحترام أصحاب
حقوق الحيازة المشروعة وحقوقهم ،سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة
رسمياً؛ واالمتناع عن التعدي على حقوق حيازة اآلخرين؛ والوفاء بالواجبات
المصاحبة لحقوق الحيازة.

-2

صون حقوق الحيازة المشروعة من التهديدات واالنتهاكات .ويتعيّن على
الدول حماية أصحاب حقوق الحيازة من فقدان حقوق حيازتهم بصورة
تعسفية ،بما في ذلك عمليات اإلخالء القسري التي تتعارض مع التزاماتها
القائمة بموجب القانون الوطني والدولي.

-3

تعزيز وتسهيل التمتع بحقوق الحيازة المشروعة .ويتعيّن على الدول اتخاذ
تدابير نشطة لدعم وتسهيل اإلعمال الكامل بحقوق الحيازة ،أو إجراء
المعامالت التي تشمل هذه الحقوق ،مثل ضمان أن تكون الخدمات متاحة
للجميع .

-4

توفير إمكانية الوصول إلى العدالة لمعالجة التعديات على حقوق الحيازة
المشروعة .ويتعيّن على الدول توفير أساليب فعالة ومتاحة للجميع ،من

الجزء  2المسائل العامة
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خالل السلطات القضائية أو نُهج أخ��رى ،لحل المنازعات حول حقوق
الحيازة؛ والعمل على إنفاذ النتائج بصورة فورية وبتكلفة معقولة .كما
ينبغي أن تقدم الدول تعويض ًا فوري ًا وعاد ًال في حال االستيالء على حقوق
الحيازة ألغراض عامة.

2

-5

2-3

الوقاية من منازعات الحيازة ،والنزاعات العنيفة ،والفساد .ويتعيّن على
ال��دول اتخاذ تدابير نشطة للحؤول دون نشوء منازعات حول الحيازة
وتصاعدها إلى نزاعات عنيفة .كما عليها أن تسعى إلى مكافحة الفساد
بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات وفي جميع السياقات.

تتحمل الجهات الفاعلة غير الحكومية ،بما في ذلك الشركات التجارية ،مسؤولية
احترام حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة .ويتع ّين على الشركات التجارية
التصرف بالعناية الواجبة لتفادي انتهاك حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة
الخاصة باآلخرين .كما عليها اعتماد نظم مالئمة إلدارة المخاطر من أجل الح ّد من
اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة ومعالجتها .ويجب
أن تو ّفر الشركات التجارية أيض ًا آليات غير قضائية ،وأن تتعاون معها لتأمين
تعويضات ،بما في ذلك آليات تظ ّلم فاعلة على المستوى التشغيلي ،حسب االقتضاء،
حين تتسبب بآثار سلبية على حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة ،أو تسهم
في وقوعها .كما يتعين على هذه الشركات تحديد أية آثار فعلية أو محتملة على
حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة تكون قد تسببت بها وتقييمها .كذلك
واستناد ًا إلى التزاماتها الدولية ،ينبغي أن تو ّفر الدول سبل انتصاف قضائية فعلية
لمعالجة اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة التي تتسبب
بها الشركات التجارية .وحين تكون الشركات المعنية شركات عبر وطنية ،يتعين على
ّ
تضطلع بدور في مساعدة الشركات والدول المضيفة
الدول التي تنتمي إليها أن
على ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاك لحقوق اإلنسان وحقوق الحيازة
المشروعة .وكذلك ،من شأن الدول أن تتّخذ خطوات إضافية للحماية من انتهاكات
حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة من جانب الشركات التي تمتلكها الدولة
المعنية ،أو تسيطر عليها ،أو التي تتلقى دعم ًا وخدمات هامة من وكاالت حكومية.

 3باء مبادىء التنفيذ

مبادئ التنفيذ هذه ضرورية للمساهمة في الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي،
ومصايد األسماك ،والغابات.

4

06/07/12 09:27

-1

اإلقرار بالكرامة المتأصلة في كلّ إنسان وحقوق اإلنسان المتساوية وغير
القابلة للتصرف.

-2

عدم إخضاع أي شخص للتمييز بموجب القانون ،والسياسات ،والممارسات.

-3

االعتراف بأن العدالة بين األف��راد قد تتطلب اإلق��رار باالختالفات القائمة
بينهم واتخاذ إجراءات إيجابية ،بما في ذلك التمكين ،لضمان حقوق الحيازة
المتساوية وحصول الجميع على األراضي ومصايد األسماك والغابات ،نسا ًء

الجزء  2المسائل العامة
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ورجاالً ،والشباب والمجموعات الضعيفة ،والمهمشين تقليدياً ،في السياق
الوطني.
-4

متساو للنساء والرجال للتمتع بحقوق اإلنسان ،مع اإلق��رار
ٍ
ضمان حق
باالختالفات بين النساء والرجال واتخاذ إج��راءات محددة عند الضرورة،
تهدف إلى تسريع تحقيق المساواة الفعلية عند الضرورة.ويتعيّن على الدول
ضمان أن تتمتع النساء والفتيات بحقوق حيازة متساوية ،وأن يحصلن على
األراضي ومصايد األسماك والغابات بغض النظر عن وضعهن المدني أو
الزوجي.

-5

االعتراف بالترابط بين الموارد الطبيعية واستخداماتها ،واعتماد نهج متكامل
ومستدام في إدارتها.

-6

العمل مع أصحاب حقوق الحيازة المشروعة الذين يمكن أن يتأثروا بالقرارات
والتماس دعمهم ،قبل اتخاذ القرارات ،واالستجابة لمساهماتهم ،مع مراعاة
اختالالت القوة القائمة بين األطراف المختلفة وضمان المشاركة النشطة
والحرة والفعالة والمجدية والمستنيرة لألفراد والمجموعات ،في عمليات صنع
القرار ذات الصلة.

-7

اعتماد نهج قائم على القواعد ،عن طريق قوانين منشورة على نطاق واسع
باللغات المستخدمة ،وتسري على الجميع ،وتُنفَّذ بالتساوي ،وتخضع للمطالبة
ُنسق مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني
بصورة مستقلة ،وت َّ
والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية بموجب الصكوك
اإلقليمية والدولية السارية.

-8

التحديد الواضح والنشر الواسع النطاق للسياسات والقوانين واإلجراءات
باللغات المستخدمة ،ونشر القرارات على نطاق واسع باللغات المستخدمة،
وفي صيغ متاحة للجميع.

-9

اعتبار األفراد والوكاالت الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤولين
عن أعمالهم وقراراتهم وفق ًا لمبادئ سيادة القانون.

-10

يجب أن تعمل الدول على تحسين آليات مراقبة حوكمة الحيازة وتحليلها من
أجل وضع برامج تستند إلى األدلة وضمان التحسينات الجارية.

2

 -4الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالحيازة
1-4

ينبغي أن
األسماك
والقضاء
المسكن،

تسعى الدول إلى ضمان الحوكمة المسؤولة للحيازة ألن األراضي ومصايد
والغابات تكتسي أهمية رئيسية في تحقيق حقوق اإلنسان واألمن الغذائي،
على الفقر ،وتوفير ُسبل المعيشة المستدامة واالستقرار االجتماعي ،وأمن
والتنمية الريفية ،والنمو االجتماعي واالقتصادي.

الجزء  2المسائل العامة
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2

2-4

يتع ّين على الدول أن تضمن اتّساق كل اإلجراءات المتعلقة بالحيازة وحوكمتها مع
التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب
لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

3-4

ينبغي أن تعترف جميع األطراف بأنه ال توجد حقوق حيازة مطلقة ،بما في ذلك الملكية
الخاصة .فجميع حقوق الحيازة تق ّيدها حقوق اآلخرين والتدابير الضرورية التي تتخذها
الدول ألغراض عامة .ويجب أن تتقرر تلك التدابير وفق ًا للقانون ،وأن تُتَّخذ حصر ًا
لغاية النهوض بالرفاه العام ،بما في ذلك حماية البيئة ،وبما يتسق مع التزامات الدول
في مجال حقوق اإلنسان .وحقوق الحيازة توازنها أيض ًا الواجبات .ويجب أن يولي
الجميع احترام ًا لحماية األراضي ومصايد األسماك والغابات واستخدامها المستدام
على المدى الطويل.

4-4

واستناد ًا إلى دراسة حقوق الحيازة بما يتماشى مع القانون الوطني ،يجب أن تتيح الدول
االعتراف القانوني بحقوق الحيازة المشروعة التي ال تتمتع بحماية القانون في الوقت
الحاضر .وكذلك ،ينبغي أن تكون السياسات والقوانين التي تكفل حقوق الحيازة غير
تمييزية وأن تراعي المساواة بين الجنسين .واتساق ًا مع مبادىء التشاور والمشاركة
في هذه الخطوط التوجيهية ،ينبغي أن تح ّدد الدول عبر قواعد منشورة على نطاق واسع
فئات الحقوق التي تُعتبر حقوق ًا مشروعة .ويجب أن تو ّفر ّ
كل أشكال الحيازة لجميع
األشخاص بدرجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من اإلخالء القسري الذي
ال يتماشى مع التزامات الدولة القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومن التحرش
وغير ذلك من التهديدات.

5-4

ويجب أن تحمي الدول حقوق الحيازة المشروعة ،وأن تضمن عدم طرد األشخاص
بشكل تعسفي ،وعدم تع ّرض حقوق حيازتهم المشروعة إلى اإلبطال أو االنتهاك بأي
طريقة أخرى.

6-4

وينبغي على الدول أن تلغي وتحظر جميع أشكال التمييز المتصلة بحقوق الحيازة ،بما
فيها تلك الناشئة عن تغيير الحالة الزوجية ،واالفتقاد إلى القدرة القانونية ،وعدم النفاذ
إلى الموارد االقتصادية .ويتع ّين على الدول ،على وجه الخصوص ،أن تكفل حقوق
الحيازة للنساء والرجال على قدم المساواة ،بما في ذلك الحق في وراثة هذه الحقوق
وتوريثها .ومن شأن هذه اإلجراءات التي تتخذها الدول أن تكون متسقة مع التزاماتها
القائمة بموجب القانون والتشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي ،ومع إيالء
االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية بموجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

7-4

يجب أن تنظر الدول في تقديم مساعدة غير تمييزية تراعي المساواة بين الجنسين إذا
لم يتمكن األشخاص ،من خالل اإلجراءات التي يقومون بها ،من الحصول على حقوق
الحيازة إلعالة أنفسهم ،أو الوصول إلى خدمات وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية ،أو
المشاركة في العمليات التي قد تؤثر على حقوق الحيازة الخاصة بهم.

6
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8-4

ونظر ًا إلى أن جميع حقوق اإلنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ،ومتكافلة
ومترابطة ،فينبغي أال تكتفي حوكمة األراضي ومصايد األسماك والغابات باألخذ
باالعتبار الحقوق المتصلة مباشرة بالحصول على األراضي ومصايد األسماك
والغابات واستخدامها ،إنما أيض ًا جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية .وكذلك ،يتع ّين على الدول أن تولي االحترام والحماية للحقوق
المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حقوق اإلنسان الخاصة
بالفالحين ،والشعوب األصلية ،والصيادين ،والرعاة ،والعمال الريفيين ،وعليها أن
تراعي التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان حين تتعاطى مع أفراد وجمعيات معنية
بالمدافعة عن األراضي ومصايد األسماك والغابات.

9-4

ويجب أن تتيح الدول إمكانية الوصول ،عن طريق هيئات إدارية وقضائية مختصة
فعالة ،وحسنة التوقيت ،ومعقولة التكلفة لحل المنازعات على
وحيادية ،إلى وسائل َّ
حقوق الحيازة ،بما في ذلك الوسائل البديلة لحل هذه المنازعات ،كما يجب أن تو ّفر
سبل انتصاف فعالة بما فيها الحق في االستئناف ،عند الضرورة .وينبغي أن ت َّ
ُنفذ
وسائل االنتصاف هذه بشكل ناجز ،ويجوز أن تشمل إعادة الحقوق ،أو العوض ،أو
التعويض ،أو جبر األضرار .ومن شأن الدول أن تسعى لضمان حصول الضعفاء
والمهمشين على هذه الوسائل ،بما يتماشى مع نص الفقرتين  6-6و .21-6وكذلك،
َّ
يجب أن تكفل الدول إمكانية لجوء أي شخص تتعرض حقوقه اإلنسانية إلى االنتهاك ،في
سياق الحيازة ،إلى هذه الوسائل ّ
لحل المنازعات وإلى سبل االنتصاف.

10-4

ترحب الدول بمشاركة مستخدمي األراضي ومصايد األسماك والغابات في
ويجب أن ّ
ً
تيسر هذه المشاركة ،بما في ذلك ،ومن
وأن
،
تامة
ة
مشارك
الحيازة
عملية حوكمة
ّ
بين أمور أخرى ،صياغة السياسات والقوانين والقرارات المتصلة بالتنمية اإلقليمية
وتنفيذها ،وفق ما تقتضيه أدوار الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ،وبما
يتماشى مع التشريعات والقوانين الوطنية.

2

 -5ا ُألطر السياساتية والقانونية والتنظيمية
المتعلقة بالحيازة
1-5

ويجب أن تبادر الدول إلى وضع ُأطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز الحوكمة
المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات ،وإلى الحفاظ على هذه األطر.
وتعتمد هذه األخيرة على إصالحات أوسع نطاق ًا في النظام القانوني والخدمة العامة
والسلطات القضائية ،وتتلقى الدعم منها.

2-5

ويتع ّين على الدول ضمان أن تكون األطر السياساتية والقانونية والتنظيمية لحوكمة
الحيازة متّسقة مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار
الواجب لاللتزامات الطوعية بموجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.
الجزء  2المسائل العامة
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3-5

ويجب أن تضمن الدول اعتراف واحترام ا ُألطر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتعلقة
بحوكمة الحيازة ،وفق ًا للقوانين والتشريعات ،لحقوق الحيازة المشروعة ،بما في ذلك
حقوق الحيازة العرفية المشروعة التي ال تتمتع في الوقت الحاضر بحماية القانون؛ وأن
تيسر ممارسة حقوق الحيازة ،وتدعمها وتحميها .ومن شأن هذه ا ُألطر أن تعكس األهمية
ّ
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية لألراضي ومصايد األسماك والغابات .كذلك،
ينبغي أن توفر الدولة أطر ًا غير تمييزية ،وأن تعزز اإلنصاف االجتماعي والمساواة
بين الجنسين .أ ّما ا ُألطر ،فيجب أن تب ّين العالقات المتداخلة التي تربط بين األراضي
ومصايد األسماك والغابات واستخداماتها ،وأن تضع نهج ًا متكام ً
ال إلدارتها.

4-5

ويجب أن تنظر الدول في العقبات المح ّددة التي تواجهها النساء والفتيات في ما يتعلق
بالحيازة وحقوق الحيازة المتصلة بها ،وأن تتخذ التدابير المالئمة بحيث توفر األطر القانونية
والسياساتية الحماية الوافية للنساء ،وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانين التي تعترف بحقوق
الحيازة الخاصة بالمرأة .كما يتع ّين على الدول أن تضمن إمكانية إبرام النساء قانون ًا لعقود
بشأن حقوق الحيازة ،على قدم المساواة مع الرجال ،وأن تسعى إلى توفير خدمات قانونية
وغير ذلك من المساعدات لتمكين النساء من الدفاع عن مصالحهن في الحيازة.

5-5

ويتع ّين على الدول أن تضع السياسات والقوانين واإلجراءات ذات الصلة من خالل
عمليات تشاركية تشمل جميع األطراف المتض ّررين ،وأن تضمن إشراك الرجال والنساء
في هذه العمليات منذ بدايتها .ومن شأن السياسات والقوانين واإلجراءات أن تراعي
القدرة على التنفيذ ،على أن تعتمد نُهج ًا تراعي المساواة بين الجنسين ،وأن تُصاغ
بصورة واضحة باللغات المستخدمة ،وأن يتم نشرها على نطاق واسع.

6-5

ومن شأن الدول أن تعهد بالمسؤوليات إلى مستويات الحكم التي تستطيع تقديم
الخدمات إلى الناس بأكبر قدر من الفعالية .وعليها أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات
الوكاالت المعنية بحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات .كما ينبغي أن تضمن
الدول التنسيق بين وكاالت التنفيذ ،ومع الحكومات المحلية والشعوب األصلية وغيرها
من المجتمعات التي تعتمد نظم حيازة عرفية.

7-5

ويجب أن تبادر الدول إلى تحديد الفرص المتاحة للمجتمع المدني ،والقطاع الخاص،
والدوائر األكاديمية للمساهمة في وضع وتنفيذ ا ُألطر السياساتية والقانونية والتنظيمية،
حيثما كان ذلك مناسب ًا ،وإلى اإلعالن عن هذه الفرص.

8-5

ويتع ّين على الدول واألطراف األخرى أن تستعرض وتراقب بصورة منتظمة ا ُألطر
السياساتية والقانونية والتنظيمية للحفاظ على فعاليتها .ومن شأن وكاالت التنفيذ
والسلطات القضائية أن تتعاون مع المجتمع المدني وممثلي المستخدمين والجمهور
األوسع لتحسين الخدمات ،وأن تسعي إلى الحؤول دون الفساد من خالل عمليات
التغيرات وآثارها
شفافة واتّخاذ القرارات المناسبة .كذلك ،ينبغي توفير المعلومات عن ُّ
المتوقعة بشكل واضح ،ونشرها على نطاق واسع باللغات المستخدمة.

2
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9-5

ُطبق في
ويجب أن تق ّر الدول بأن السياسات والقوانين المتّصلة بحقوق الحيازة ت َّ
السياقات األوسع ،السياسية منها ،والقانونية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والدينية،
تغيرت هذه السياقات األوسع ،وظهرت بالتالي حاجة إلى
واالقتصادية ،والبيئية .وإذا َّ
التوصل إلى توافق وطني
إلى
الدول
تسعى
أن
فينبغي
إجراء إصالحات في الحيازة،
ّ
حول اإلصالحات المقترحة.

 -6تقديم الخدمات**
1-6

يجب أن تضمن الدول ،بقدر ما تسمح به الموارد ،أن تتوافر لوكاالت التنفيذ والسلطات
القضائية قدرات بشرية ،ومادية ،ومالية ،وغيرها من القدرات لتنفيذ السياسات والقوانين
بطريقة حسنة التوقيت ،وفعالة ،ومراعية للمساواة بين الجنسين .كذلك ،يجب أن يتل ّقى
الموظفون ،على المستويات التنظيمية كافة ،تدريب ًا مستمر ًا ،وأن يتم توظيفهم مع إيالء
االعتبار الواجب لضمان المساواة بين الجنسين والمساواة االجتماعية.

2-6

وينبغي أن تكفل الدول اتساق عملية تقديم الخدمات المتعلقة بالحيازة وإدارتها مع
التزاماتهاالقائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات
الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

3-6

وينبغي أن توفر الدول خدمات فورية ،ومتاحة ،وغير تمييزية من أجل حماية حقوق
الحيازة ،وتعزيز التمتع بتلك الحقوق وتيسيرها ،وحل المنازعات .ومن شأن الدول
أن تلغي المتط ّلبات القانونية واإلجرائية غير الضرورية ،وأن تسعى إلى التغلب على
الحواجز المتعلقة بحقوق الحيازة .كذلك ،يجب أن تستعرض الدول الخدمات التي تق ّدمها
وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية ،وأن تُدخل تحسينات عليها بحسب االقتضاء.

4-6

ويجب أن تضمن الدول قيام وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية بتقديم الخدمات إلى
ُقدم هذه الخدمات
جميع السكان ،بما في ذلك للمقيمين في أماكن نائية .وينبغي أن ت َّ
بسرعة وبفعالية ،من خالل استخدام التكنولوجيا المالئمة محلي ًا لزيادة مستوى الكفاءة
وسهولة الحصول على الخدمات .كذلك ،من الضروري وضع خطوط توجيهية داخلية
بحيث يتمكن الموظفون من تنفيذ السياسات والقوانين بطريقة موثوقة ومتسقة .أ ّما
ُبسط من دون تهديد أمن الحيازة أو نوعية العدالة ،كما يجب أن
اإلجراءات فيجب أن ت َّ
ُنشر المواد التوضيحية على نطاق واسع باللغات المستخدمة ،وأن ّ
ت َ
يطلع المستخدمون
على حقوقهم ومسؤولياتهم.

5-6

وكذلك ،يتع ّين على الدول أن تضع سياسات وقوانين لتعزيز تقاسم المعلومات المكانية
وغيرها من المعلومات عن حقوق الحيازة ،بحسب ما هو مناسب ،من أجل استخدامها
بفعالية من جانب الدولة ،ووكاالت التنفيذ ،والشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات

**

يمكن االسترشاد بالجزء  6بشكل خاص لقراءة األقسام من  17إلى .21
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المحلية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والدوائر األكاديمية ،والجمهور العام.
ويجب وضع معايير وطنية لتقاسم استعمال المعلومات ،مع األخذ في االعتبار المعايير
اإلقليمية والدولية.

2

6-6

ويجب أن تنظر الدول واألطراف األخرى في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لدعم
المهمشة التي ال تستطيع الوصول إلى الخدمات اإلدارية
المجموعات الضعيفة أو
َّ
والقضائية من دون هذا الدعم .ومن شأن هذه التدابير أن تشمل تقديم الدعم القانوني
كالمعونة القانونية الميسورة ،ويجوز أن تشمل أيض ًا توفير خدمات المساعدين
المساحين ،والخدمات المتنقلة للوصول إلى الجماعات السكانية
القانونيين أو مساعدي
ّ
النائية والشعوب األصلية المتنقلة.

7-6

وينبغي أن تشجع الدول وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية على تعزيز ثقافة قائمة
على الخدمة والسلوك األخالقي .أ ّما الوكاالت والسلطات القضائية فيجب أن تسعى
للحصول على معلومات مرتدة منتظمة ،من خالل المسوحات ومجموعات التركيز مث ً
ال،
من أجل االرتقاء بالمعايير وتحسين عملية تقديم الخدمات ،واالستجابة إلى التوقعات،
وتلبية الحاجات الجديدة .كما عليها أن تنشر معايير األداء وأن تعلن النتائج بانتظام.
ومن جهة أخرى ،يجب أن يحظى المستخدمون بالوسائل الالزمة لمعالجة الشكاوى إما
ضمن وكالة التنفيذ ،من خالل مراجعة إدارية مث ً
ال ،أو خارج هذه الوكالة ،وذلك عبر
مراجعة مستقلة ،أو من خالل أمين للمظالم على سبيل المثال.

8-6

ويجب أن تقوم الجمعيات المهنية ذات الصلة بخدمات الحيازة بتحديد مستويات مرتفعة
من السلوك األخالقي ،ونشرها ،ومراقبة تنفيذها .كما يتع ّين على األطراف في القطاعين
العام والخاص أن يمتثلوا للمعايير األخالقية السارية ،وأن يخضعوا لإلجراءات التأديبية
في حاالت انتهاك هذه المعايير .وحيثما ال تكون تلك الجمعيات قائمة ،ينبغي أن تكفل
الدول وجود بيئة مؤاتية إلنشائها.

9-6

ويجب أن تسعى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى مكافحة الفساد في ما يتعلق
بحقوق الحيازة ،على أن تقوم الدول بذلك على وجه الخصوص من خالل التشاور
والمشاركة ،وسيادة القانون ،والشفافية والمساءلة .كذلك ،ينبغي أن تعتمد الدول
وتن ّفذ تدابير لمكافحة الفساد تشمل تطبيق الضوابط والموازين ،والح ّد من االستخدام
التعسفي للسلطة ،ومعالجة تضارب المصالح ،واعتماد قواعد وأنظمة واضحة .ومن
شأن الدول أن تلحظ إجراء استعراض إداري و /أو قضائي لقرارات وكاالت التنفيذ.
أ ّما الموظفون الذين يعملون في إدارة الحيازات ،فيتح ّملون مسؤولية أفعالهم ،على أن
يحظوا بالوسائل التي تم ّكنهم من االضطالع بواجباتهم بصورة فعالة .ويجب حمايتهم
من أي تدخل في واجباتهم ،ومن تع ّرضهم لالنتقام عندما ُيب ّلغون عن أعمال الفساد.
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الجزء

3

االعتراف القانوني بحقوق وواجبات الحيازة
وتوزيعها
يتط ّرق هذا الجزء إلى حوكمة حيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات من ناحية االعتراف
القانوني بحقوق حيازة الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة
عرفية ،وكذلك بحقوق الحيازة غير الرسمية؛ كما يتناول مسألة التوزيع األولي لحقوق الحيازة في
األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات التي يملكها أو يسيطر عليها القطاع العام.

 -7الضمانات
1-7

عندما تعترف الدول بحقوق الحيازة في األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات أو تقوم
يتوجب عليها أن تضع ،وفق ًا للقوانين الوطنية ،ضمانات لتجنب انتهاك
بتخصيصها،
ّ
أو إبطال حقوق الحيازة الخاصة باآلخرين ،بما في ذلك حقوق الحيازة المشروعة
التي ال تحظى حالي ًا بحماية القانون .ويجب أن تو ّفر هذه الضمانات الحماية ،على
وجه الخصوص ،للنساء والضعفاء ،الذين يملكون حقوق حيازة فرعية مثل حقوق
االلتقاط.

2-7

وينبغي أن تضمن الدول اتساق كل اإلجراءات المتعلقة باالعتراف القانوني ،وبتخصيص
حقوق الحيازة وواجباتها مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع
إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية
السارية.

3-7

وحين تعتزم الدول االعتراف بحقوق الحيازة أو تخصيصها ،يجب أن تح ّدد أو ًال جميع
حقوق الحيازة القائمة وأصحاب الحقوق ،سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين.
وينبغي إشراك الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم
حيازة عرفية ،وأصحاب الحيازات الصغيرة ،وأي شخص آخر قد يتض ّرر ،في
عمليات التشاور بما يتسق مع الفقرتين  3باء 6-و .9-9كذلك ،من شأن الدول أن
توفر الوصول إلى العدالة بما يتماشى مع الفقرة  4-9إذا اعتبر الناس أن حقوقهم
في الحيازة غير معترف بها.

الجزء  3االعتراف القانوني بحقوق وواجبات الحيازة وتوزيعها
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3

4-7

ويجب أن تضمن الدول تمتّع النساء والرجال بالحقوق ذاتها في إطار حقوق الحيازة
المعترف بها حديثا ،وأن تظهر تلك الحقوق في السجالت .وينبغي ،عند اإلمكان،
أن يت ّم االعتراف القانوني بحقوق الحيازة لألفراد واألسر والمجتمعات المحلية
وتخصيصها بطريقة منهجية ،مع االنتقال من منطقة إلى أخرى وفق ًا لألولويات
الوطنية ،من أجل إتاحة فرص كاملة للفقراء والضعفاء للحصول على االعتراف
القانوني بحقوقهم في الحيازة .كما يتع ّين توفير الدعم القانوني ،وال سيما للفقراء
الضعفاء ،على أن تُستخدم نهج مالئمة محلي ًا لزيادة الشفافية لدى إنشاء سجالت
لحقوق الحيازة ،بما في ذلك رسم خرائط هذه الحقوق.

5-7

وينبغي أن تضمن الدول أن يكون األشخاص الذين تم االعتراف بحقوق الحيازة
صصت لهم حقوق حيازة جديدة ،على ب ّينة تامة بحقوقهم
الخاصة بهم ،أو ُخ ِّ
وبواجباتهم على السواء .ومن شأن الدول أن تو ّفر الدعم لهؤالء األشخاص بحيث
يكونون قادرين على التمتّع بحقوقهم في الحيازة وأداء واجباتهم.

6-7

وفي حالة تع ّذر االعتراف القانوني بحقوق الحيازة ،يتع ّين على الدول أن تحول دون
اإلخالءات القسرية التي ال تتماشى مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني
والدولي ،ووفقا لمبادئ هذه الخطوط التوجيهية.

 -8األراضي العامة ومصايد األسماك والغابات
1-8

حين تمتلك الدول األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات أو تسيطر عليها ،يتع ّين
عليها أن تح ّدد أوجه استخدام هذه الموارد ومراقبتها في ضوء األهداف االجتماعية
واالقتصادية والبيئية األوسع نطاق ًا .كما ينبغي عليها أن تضمن اتساق جميع
اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار
الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

2-8

وحينما تملك الدول األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات أو تسيطر عليها ،ينبغي
االعتراف بحقوق الحيازة المشروعة الخاصة باألفراد والمجتمعات المحلية  ،بما فيها
تلك الواردة في نظم الحيازة العرفية حين تنطبق ،واحترامها ،وحمايتها بما يتماشى
مع اإللتزامات القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب
لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية .ولهذه الغاية،
ينبغي تحديد فئات حقوق الحيازة المشروعة بشكل واضح ،ونشرها ،من خالل عملية
شفافة ووفق ًا للقانون الوطني.

3-8

أراض ،ومصايد أسماك ،وغابات مملوكة بشكل عام وتُستخ َدم
ونظر ًا إلى أنه توجد
ٍ
وتُدار بشكل جماعي (في بعض السياقات الوطنية ال ُمشار إليها بالمشاعات) ،يتع ّين
على الدول ،حيثما انطبق ذلك ،أن تق ّر بهذه األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات
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المملوكة بشكل عام وبنظمها المتصلة باالستخدام الجماعي واإلدارة ،وأن تحميها،
بما في ذلك في عمليات التخصيص التي تقوم بها الدولة.
4-8

محدثة عن األراضي ،ومصايد
ويجب أن تسعى الدول إلى وضع معلومات حيازة َّ
األسماك ،والغابات التي تملكها أو تسيطر عليها من خالل إنشاء وحفظ قوائم جرد
ُسجل هذه القوائم الوكاالت المسؤولة عن اإلدارة ،وكذلك أي
متاحة .وينبغي أن ت ّ
حقوق حيازة مشروعة خاصة بالشعوب األصلية أو غيرها من المجتمعات المحلية
التي تعتمد نظم ًا عرفية ،والقطاع الخاص .كذلك ،يجب أن تضمن الدول ،حيثما
ُسجل حقوق الحيازة الخاضعة للملكية العامة مع حقوق الحيازة الخاصة
أمكن ،أن ت َّ
ً
بالشعوب األصلية أو غيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظما عرفية ،والقطاع
الخاص في نظام تسجيل واحد ،أو ترتبط بها في إطار مشترك.

5-8

ويتع ّين على الدول أن تحدد أي ًا من األراضي ومصايد األسماك والغابات التي تملكها
أو تسيطر عليها ،يجب أن يحتفظ بها القطاع العام ويستخدمها ،وأيها التي ينبغي أن
تُخصص الستعمال اآلخرين وبموجب أية شروط.

6-8

ويتع ّين على الدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي استعمال ومراقبة األراضي،
ومصايد األسماك ،والغابات التي يحتفظ بها القطاع العام ،وأن تسعى إلى وضع
سياسات تنهض بالتوزيع المنصف للمنافع الناتجة عن األراضي ،ومصايد األسماك،
والغابات المملوكة للدولة .ويجب أن تراعي هذه السياسات حقوق حيازة اآلخرين
وأن ُيش َرك أي شخص محتمل أن يتض ّرر في عملية المشاورات المتسقة مع مبادىء
التشاور والمشاركة الخاصة بهذه الخطوط التوجيهية .وينبغي إدارة هذه الموارد،
وإجراء المعامالت المتعلقة بها ،بطريقة شفافة ،وفعالة ،ومسؤولة تنفيذ ًا للسياسات
العامة.

7-8

ويتع ّين على الدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي تخصيص حقوق الحيازة لآلخرين،
وتغطي ،حسب االقتضاء ،تفويض المسؤوليات الخاصة بحوكمة الحيازة .ويجب أن
تكون سياسات توزيع حقوق الحيازة متسقة مع األهداف االجتماعية ،واالقتصادية،
والبيئية األوسع نطاق ًا .وأ ّما المجتمعات المحلية التي استخدمت األراضي ومصايد
األسماك والغابات بشكل تقليدي ،فيجب أن تحظى باالعتبار الواجب لدى إعادة
تخصيص حقوق الحيازة .كذلك ،يجب أن تراعي هذه السياسات حقوق حيازة
اآلخرين ،وأن ُيشرك أي شخص محتمل أن يتض ّرر في عمليات التشاور والمشاركة
واتخاذ القرارات .ومن شأن هذه السياسات أن تكفل أ ّال يؤدي توزيع حقوق الحيازة
إلى تهديد ُسبل معيشة الناس بحرمانهم من حصولهم على تلك الموارد.

8-8

وتملك الدول سلطة تخصيص حقوق الحيازة بأشكال مختلفة ،من االستعمال المحدود
إلى الملكية الكاملة .ويجب أن تعترف السياسات بنطاق حقوق الحيازة وأصحاب
الحقوق ،وأن تح ّدد وسائل تخصيص الحقوق ،مثل تخصيصها على أساس االستخدام
التاريخي أو أي وسيلة أخرى .وعند الضرورة ،ينبغي أن يحصل األشخاص الذين
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صصت لهم حقوق حيازة على الدعم الالزم بحيث يتمتعون بحقوقهم .وكذلك ،من شأن
ُخ ِّ
الدول أن تحدد ما إن كانت ستمارس أي شكل من أشكال السيطرة على األراضي،
ومصايد األسماك ،والغابات التي جرى تخصيصها.

3

9-8

تفوض حوكمة الحيازة بطرق شفافة
ويجب أن
تخصص الدول حقوق الحيازة وأن ِّ
ّ
وتشاركية من خالل اللجوء إلى إجراءات بسيطة ،وواضحة ،و ُمتاحة ،ومفهومة للجميع،
وبخاصة للشعوب األصلية وغيرها من والمجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة
عرفية .كذلك ،يجب توفير المعلومات باللغات المستخدمة لجميع المشاركين المحتملين،
بما في ذلك عن طريق وسائل تراعي المساواة بين الجنسين .وعند اإلمكان ،ينبغي
المخصصة حديث ًا مع حقوق الحيازة
ُسجل حقوق الحيازة
ّ
أن تحرص الدول على أن ت َّ
األخرى في نظام تسجيل واحد ،أو أن ترتبط ببعضها في إطار مشترك .ويتع ّين على
الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي لمكافحة الفساد في عملية
تخصيص حقوق الحيازة.

10-8

ويجب أن تحرص الدول ،بقدر ما تسمح به الموارد ،على أن تُز ّود األجهزة المختصة
المسؤولة عن األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات على القدرات البشرية والمادية
والمالية وغيرها من أشكال القدرات .وفي حالة تفويض المسؤوليات بشأن حوكمة
الحيازة ،ينبغي أن يحصل المتل ّقون على التدريب وغيره من أشكال الدعم ليتمكنون من
االضطالع بهذه المسؤوليات.

11-8

ويجب أن تراقب الدول ما تسفر عنه برامج التوزيع من نتائج ،بما في ذلك أثرها
التفضيلي بين الجنسين على األمن الغذائي والقضاء على الفقر ،وكذلك أثرها على
األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وأن تط ّبق تدابير تصحيحية عند االقتضاء.

 -9الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية
التي تعتمد نظم حيازة عرفية
1-9

ويجب أن تق ّر الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية بأن األرض ومصايد األسماك والغابات
تنطوي على قيمة اجتماعية ،وثقافية ،وروحية ،واقتصادية ،وبيئية ،وسياسية بالنسبة إلى
الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية.

2-9

ويتوجب على الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة
عرفية ،والتي تمارس الحوكمة الذاتية لألراضي ومصايد األسماك والغابات ،أن تعزّز
وتوفر حقوق ًا منصفة ،وآمنة ،ومستدامة في هذه الموارد ،مع إيالء عناية خاصة لتوفير
فرص عادلة أمام النساء للوصول إليها .وكذلك ،ينبغي النهوض بالمشاركة الفعالة
لجميع أعضاء المجتمع ،رجا ًال ونسا ًء وشباب ًا ،في القرارات المتصلة بنظم حيازتهم من
خالل مؤسساتهم المحلية أو التقليدية ،بما في ذلك في حالة نظم الحيازة الجماعية.
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وينبغي ،عند الضرورة ،مساعدة المجتمعات المحلية على زيادة قدرة أعضائها على
المشاركة الكاملة في صنع القرارات وحوكمة نظم الحيازة.
3-9

ويجب أن تضمن الدول اتساق كل اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون
الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك
اإلقليمية والدولية السارية .وفي حالة الشعوب األصلية ،يتع ّين على الدول أن تفي
بتعهداتها والتزاماتها الطوعية المعنية بحماية حقوق اإلنسان ،وتعزيزها ،وتنفيذها بما
فيها ،حسب االقتضاء ،االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم )169
المتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة ،واتفاقية التنوع البيولوجي،
وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.

4-9

ويجب أن تو ّفر الدول اإلقرار والحماية المالئمة لحقوق الحيازة المشروعة الخاصة
بالشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية ،بما
يتماشى مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار
الواجب اللتزاماتها الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية المنطبقة السارية.
ومن شأن هذا اإلقرار أن يأخذ في االعتبار األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات
التي يستخدمها مجتمع ما بطريقة حصرية ،وتلك التي يجري تقاسمها ،وأن يحترم
المبادىء العامة للحوكمة المسؤولة .ويجب نشر المعلومات عن هذا اإلقرار في مكان
ُمتاح ،وبشكل مالئم يكون مفهوم ًا ،وفي اللغات المستخدمة.

5-9

وحيث تتمتع الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة
عرفية بحقوق حيازة مشروعة ألراضي أجدادهم التي يعيشون عليها ،يجب أن تق ّر الدولة
بهذه الحقوق وأن تحميها .وال ينبغي حمل الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات
المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية إلى إخالء أراضي أجدادهم قسر ًا.

6-9

ويجب أن تنظر الدول في إمكانية مواءمة أطرها السياساتية ،والقانونية ،والتنظيمية
لإلقرار بنظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي
تعتمد نظم حيازة عرفية .وحين تؤدي اإلصالحات الدستورية أو القانونية إلى تعزيز
حقوق المرأة وتضعها بتعارض مع العرف ،ينبغي أن يتعاون جميع األطراف لتكييف
هذه التغييرات في نُظم الحيازة العرفية.

7-9

ولدى صياغة سياسات وقوانين متصلة بالحيازة ،يجب أن تأخد الدول في االعتبار
القيمة االجتماعية ،والثقافية ،والروحية ،واالقتصادية ،والبيئية لألراضي ومصايد
األسماك والغابات المملوكة بموجب نظم الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية وغيرها
من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية .كذلك ،ينبغي أن تتوفر المشاركة
الكاملة والفعالة لجميع أفراد المجتمعات المتضررة أو ممثليها ،بمن فيهم األفراد
الضعفاء والمهمشون ،في سياق صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بنظم الحيازة
الخاصة بالشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة
عرفية.
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8-9

ويجب أن تقوم الدول بحماية الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي
تعتمد نظم حيازة عرفية من استخدام اآلخرين ألراضيها ،ومصايد أسماكها ،وغاباتها
من دون إذن .وحين ال يبدي مجتمع ما اعتراض ًا ،يتع ّين على الدول أن تساعد على
التوثيق والنشر الرسميين للمعلومات بشأن حيازة وموقع األراضي ومصايد األسماك
والغابات التي يستخدمها هذا المجتمع ويسيطر عليها .أ ّما حين تكون حقوق حيازة
الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية مو ّثقة
بصورة رسمية ،فينبغي تسجيلها مع حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشاعية األخرى
لمنع المطالبات المتنافسة.

9-9

وكذلك ،يجب أن تعقد الدول واألطراف األخرى مشاورات بن ّية حسنة مع الشعوب
األصلية قبل إطالق أي مشروع ،أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية
تؤثر على الموارد التي تملك المجتمعات المحلية الحقوق فيها .وينبغي أن تقوم هذه
المشاريع على التشاور الفعال والمجدي مع الشعوب األصلية عبر مؤسساتها التمثيلية
ينص عليه إعالن األمم
للحصول على موافقتها الحرة ،والمسبقة ،والمستنيرة ،حسب ما ّ
المتحدة الخاص بالشعوب األصلية ،ومع إيالء االعتبار الواجب لمواقف ومفاهيم كل
دولة .ويجب أيض ًا أن ت َّ
ُنظم عمليات المشاورات واتخاذ القرارات من دون تخويف ،وأن
تجري في جو من الثقة .وينبغي تطبيق مبادئ التشاور والمشاركة كما وردت في الفقرة
 3باء 6-في حاالت المجتمعات المحلية األخرى المذكورة في هذا الجزء.

10-9

ويجب أن تسعى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية ،عند الضرورة ،وجنب ًا إلى جنب
مع المؤسسات الممثلة للمجتمعات المحلية المتض ّررة ،وبالتعاون مع هذه المجتمعات
المحلية المتض ّررة ،إلى تقديم مساعدة تقنية وقانونية إلى هذه األخيرة من أجل
المشاركة في وضع سياسات وقوانين ومشاريع متصلة بالحيازة على نحو غير تمييزي
ومراع للمساواة بين الجنسين.
ٍ

11-9

ويتعين على الدول أن تحترم وأن تعزز النُهج العرفية التي تتبعها الشعوب األصلية
وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية في حل منازعات الحيازة
داخل مجتمعاتها  ،بما يتماشى مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي
ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية
السارية .أ ّما بالنسبة إلى األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات التي يستخدمها أكثر
من مجتمع واحد ،ينبغي تعزيز الوسائل لحل النزاع بين المجتمعات المحلية ،أو وضع
هذه الوسائل.

12-9

ويجب أن تسعى الدول والجهات الفاعلة األخرى إلى مكافحة الفساد في ما يتعلق بنظم
الحيازة الخاصة بالشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم
حيازة عرفية ،من خالل التشاور والمشاركة ،وتمكين المجتمعات المحلية.

3
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 -10الحيازة غير الرسمية
1-10

وفي حال الحيازة غير الرسمية لألراضي ،ومصايد األسماك والغابات ،يتع ّين على
الدول أن تقر بوجودها بطرق تحترم الحقوق الرسمية القائمة بموجب القانون الوطني،
وتق ّر بواقع الحال ،وتعزّز الرفاه االجتماعي واالقتصادي والبيئي .وكذلك ،يجب أن
تعمل الدول على التشجيع على وضع سياسات وقوانين توفر اإلقرار بهذه الحيازة
غير الرسمية .وينبغي أن تكون عملية وضع تلك السياسات والقوانين تشاركية ومراعية
للمساواة بين الجنسين ،وأن تسعى إلى توفير الدعم التقني والقانوني للجماعات
ويتوجب على الدول ،بصورة خاصة ،أن تق ّر بظهور حيازة غير
واألفراد المتض ّررين.
ّ
رسمية ناشئة عن حركات هجرة واسعة النطاق.

2-10

وينبغي أن تضمن الدول اتّساق جميع اإلجراءات المتصلة بالحيازة غير الرسمية مع
التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات
الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية ،بما في ذلك وحسب االقتضاء،
الحق في مسكن مالئم.

3-10

وحيثما توفر الدول اإلقرار القانوني بالحيازة غير الرسمية ،يجب أن يت ّم هذا اإلقرار
من خالل عمليات تشاركية تراعي المساواة بين الجنسين ،مع إيالء عناية خاصة إلى
المستأجرين .كذلك ،يجب أن تولي الدول اهتمام ًا خاص ًا إلى المزارعين وصغار منتجي
تيسر سبل الحصول على خدمات القوننة ،وخفض
األغذية  .ومن شأن هذه العمليات أن ّ
التكاليف .وينبغي للدول أن تسعى إلى توفير الدعم التقني والقانوني للمجتمعات المحلية
والمشاركين.

4-10

ويجب أن تتّخذ الدول كل التدابير المناسبة للحد من الحيازة غير الرسمية التي تنتج
عن المتطلبات القانونية واإلدارية المفرطة التعقيد بشأن تغيير استخدامات األراضي
وأعمال التطوير في األراضي .وينبغي أن تكون متطلبات وعمليات التطوير واضحة
وبسيطة ومعقولة التكلفة لتخفيف عبء االمتثال.

5-10

ويجب أن تسعى الدول إلى الحؤول دون وقوع الفساد ،وخاصة من خالل زيادة الشفافية،
ومساءلة صانعي القرارات ،وضمان صدور قرارات حيادية على وجه السرعة.

6-10

وحين يتعذر توفير اإلقرار القانوني بالحيازة غير الرسمية ،يجب أن تحول الدول
دون عمليات اإلجالء القسري التي تنتهك اإللتزامات القائمة بموجب القانون الوطني
والدولي ،وبما يتماشى مع األحكام ذات الصلة الواردة في الجزء .16
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الجزء

4

نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات األخرى
يتط ّرق هذا الجزء إلى حوكمة حيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات في حال نقل الحقوق
القائمة وما يصاحبها من واجبات ،أو إعادة توزيعها ،من خالل طرق طوعية وغير طوعية عبر األسواق
ومعامالت حقوق الحيازة نتيجة لالستثمارات ،وتجميع األراضي ،وغير ذلك من نُهج التعديل ،أو إعادة
الحقوق ،أو اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع ،أو المصادرة.

 -11األسواق
1-11

وينبغي أن تق ّر الدول ،حسب االقتضاء ،بأسواق البيع واإليجار العادلة والشفافة ،وأن
تيسرها ،باعتبارها وسيلة لنقل حقوق استخدام وملكية األراضي ومصايد األسماك
والغابات .وحين توجد أسواق ناشطة لحقوق الحيازة ،يتع ّين على الدول أن تضمن اتّساق
كل اإلجراءات مع اإللتزامات القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار
الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية .وينبغي أن
تمتثل معامالت حقوق حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات للتشريعات الوطنية
الخاصة باستخدام األراضي ،وأال ته ّدد األهداف اإلنمائية الرئيسية.

2-11

تيسر الدول عمليات األسواق التي تتسم بالكفاءة والشفافية لتعزيز المشاركة
ويجب أن ّ
على أساس التساوي في الشروط والفرص بحيث تتح ّقق عمليات نقل ذات فائدة
متبادلة ،بما يح ّد من النزاعات وحاالت عدم االستقرار؛ وأن تعزّز االستخدام المستدام
تشجع على االستخدام العادل
لألراضي ومصايد األسماك والغابات وصون البيئة؛ وأن
ّ
والمستدام للموارد الوراثية المتصلة باألراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ،بما
توسع نطاق الفرص االقتصادية ،وترفع مستوى
يتماشى مع المعاهدات السارية؛ وأن ّ
مشاركة الفقراء .ويجب أن تتّخذ الدول التدابير المناسبة للحؤول دون ظهور آثار غير
مرغوبة على المجتمعات المحلية ،والشعوب األصلية ،والمجموعات الضعيفة ،والتي قد
تنشأ ،من بين أمور أخرى ،عن المضاربة على األراضي ،وتركيزها وانتهاك أشكال
الحيازة العرفية .كذلك ،يجب أن تق ّر الدول واألطراف األخرى بأن بعض القِ يم ،من
قبيل القِ يم االجتماعية والثقافية والبيئية ،ال تتحقق دائم ًا بصورة جيدة في األسواق غير
المنظمة .وبالتالي ،يتع ّين على الدول أن تحمي المصالح األوسع نطاق ًا للمجتمعات من
خالل اعتماد سياسات وقوانين مالئمة في مجال الحيازة.
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3-11

وينبغي أن تضع الدول سياسات ،وقوانين ،ووكاالت ،ونظم ًا تنظيمية لضمان شفافية
عمليات السوق وكفاءتها ،ولتوفير إمكانية غير تمييزية للوصول إلى السوق ،ولمكافحة
تبسط الدول اإلجراءات اإلدارية لتفادي تثبيط
الممارسات مناهضة للمنافسة .ويجب أن ّ
مشاركة الفقراء واألكثر هشاشة في السوق.

4-11

وينبغي أن تضمن الدول واألطراف األخرى شفافية المعلومات بشأن معامالت السوق
والمعلومات عن القِ يم في السوق ،ونشرها على نطاق واسع ،رهن ًا بقيود السرية .كما
يجب أن تراقب الدول هذه المعلومات ،وأن تتخذ اإلجراءات المالئمة إذا أ ّدت األسواق
إلى آثار معاكسة أو إلى تثبيط المشاركة الواسعة والعادلة في السوق.

5-11

وينبغي أن تضع الدول نظم تسجيل مالئمة وموثوقة ،من قبيل سجالت األراضي ،تو ّفر
معلومات متاحة للجميع عن الحقوق والواجبات الخاصة بالحيازة من أجل رفع مستوى
أمن الحيازة ،وخفض التكاليف والمخاطر المتصلة بالمعامالت.

6-11

ويجب أن تضع الدول ضمانات لحماية حقوق الحيازة المشروعة الخاصة باألزواج،
وأفراد األسرة اآلخرين ،وغيرهم من األشخاص غير المذكورين بين أصحاب حقوق
الحيازة في نظم التسجيل ،من قبيل سجالت األراضي.

7-11

ويجب أن تتق ّيد الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية بالمعايير األخالقية السارية.
وعليها أن تنشر عملية تنفيذ تلك المعايير في عمل األسواق ،وأن تراقبها ،لمكافحة
الفساد ،وخاصة من خالل اإلفصاح العلني.

8-11

ونظر ًا إلى أهمية صغار المنتجين بالنسبة لألمن الغذائي الوطني واالستقرار االجتماعي،
يجب أن تحرص الدول على حماية حقوق حيازة صغار المنتجين لدى تيسير عمليات
السوق المتصلة بمعامالت الحيازة.

 -12االستثمارات
1-12
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ويتع ّين على الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تق ّر بأن االستثمارات العامة والخاصة
المسؤولة ضرورية لتحسين األمن الغذائي .فالحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ،ومصايد
األسماك ،والغابات تشجع أصحاب حقوق الحيازة على القيام باستثمارات مسؤولة في
هذه الموارد ،م ّما يزيد من اإلنتاج الزراعي المستدام ويد ّر مداخيل أعلى .وكذلك ،من شأن
الدول أن تعزز وتدعم االستثمارات المسؤولة في األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات
التي تساند أهداف ًا اجتماعية واقتصادية وبيئية أوسع نطاقا في مجموعة متنوعة من النظم
الزراعية .ويجب أن تضمن الدول اتّساق جميع اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب
القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن
الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.
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2-12

وبالنظر إلى أن المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم في البلدان النامية
يمثلون حصة كبيرة من االستثمارات الزراعية ،بما يساهم بشكل ملحوظ في األمن الغذائي،
والتغذية ،والقضاء على الفقر ،والمرونة البيئية ،فإنه ينبغي للدول أن تدعم استثمارات
أصحاب الحيازات الصغيرة إضافة إلى االستثمارات العامة والخاصة المراعية ألصحاب
الحيازات الصغيرة.

3-12

ويجب أن ت َّ
ُنفذ جميع أشكال المعامالت في حقوق الحيازة الناتجة عن االستثمارات في
ً
األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات بصورة شفافة وفقا للسياسات الوطنية القطاعية
ذات الصلة ،وأن تكون متسقة مع أهداف النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية البشرية
المستدامة التي تر ّكز على أصحاب الحيازات الصغيرة.

4-12

ويجب أ ّال تتس ّبب االستثمارات المسؤولة بأي أذى ،وأن توفر الحماية من انتزاع حقوق
أصحاب حقوق الحيازات المشروعة ومن األضرار البيئية ،كما عليها أن تحترم حقوق
اإلنسان .وينبغي تفعيل تلك االستثمارات من خالل شراكات مع المستويات الحكومية
ذات الصلة ومع أصحاب حقوق حيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات على
الصعيد المحلي ،بما يحترم حقوقهم في الحيازة المشروعة .ويجب أن تسعى أيض ًا
إلى المساهمة بقدر أكبر في تحقيق أهداف سياساتية من قبيل القضاء على الفقر،
وتوفير األمن الغذائي ،واالستخدام المستدام لألراضي ومصايد األسماك والغابات؛
ودعم المجتمعات المحلية؛ والمساهمة في التنمية الريفية؛ والنهوض بنظم إنتاج األغذية
المحلية وتوفيرها؛ وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة؛ واستحداث
فرص عمل؛ وتنويع ُسبل المعيشة؛ وتوفير منافع للبلد والشعب ،بما في ذلك الفقراء
والمستضعفين؛ واالمتثال للقوانين الوطنية ولمعايير العمل الدولية الرئيسية ،وللموجبات
المتصلة بمعايير منظمة العمل الدولية ،حين تنطبق.

5-12

ويتع ّين على الدول ،من خالل عملية تشاور ومشاركة مالئمة ،أن تضع قواعد ش ّفافة بشأن
مستوى المعامالت ال ُمجازَة في مجال حقوق الحيازة ،ونطاقها ،وطبيعتها ،وأن تح ّدد ماهية
المعامالت الواسعة النطاق في مجال حقوق الحيازة في سياقها الوطني.

6-12

ويجب أن تو ّفر الدول ضمانات لحماية حقوق الحيازة المشروعة ،وحقوق اإلنسان ،وسبل
المعيشة ،واألمن الغذائي ،والبيئة ،من المخاطر التي قد تنشأ عن معامالت واسعة النطاق
في مجال حقوق الحيازة .ويمكن أن تشمل هذه الضمانات عملية إدراج سقف لمعامالت
األراضي المسموح بها ،وتنظيم كيفية الموافقة على التحويالت التي تتجاوز مستوى
معين ًا ،من قبيل الموافقة البرلمانية .كذلك ،ينبغي على الدول أن تفكر في إمكانية تعزيز
مجموعة من نماذج اإلنتاج واالستثمار التي ال تفضي إلى تحويل واسع النطاق لحقوق
تشجع إقامة شراكات مع أصحاب حقوق حيازة على
الحيازة إلى المستثمرين ،وأن
ّ
الصعيد المحلي.

7-12

وفي حالة الشعوب األصلية ومجتمعاتها ،ينبغي للدول أن تضمن اتّساق جميع
اإلجراءات مع اإللتزامات القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء
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االعتبارالواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية،
بما فيها ،حسب االقتضاء ،االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية
(رقم  )169المتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة ،وإعالن األمم
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية .كذلك ،يجب أن تُجري الدول واألطراف
األخرى تشاورات بن ّية حسنة مع الشعوب األصلية قبل إطالق أي مشروع استثمار
يؤثر على الموارد التي تملك هذه المجتمعات المحلية الحقوق فيها .ومن شأن
هذه المشاريع أن تستند إلى عملية تشاور ف ّعالة ومجدية مع أفراد من الجماعات
السكانية األصلية ،كما هو مبين في الفقرة  .9-9كما يجب أن تسري مبادىء
التشاور والمشاركة الواردة في هذه الخطوط التوجيهية على االستثمارات التي
تستخدم موارد تعود لمجتمعات محلية أخرى.

4

8-12

وينبغي للدول أن تح ّدد مع جميع األطراف المتض ّررين ،وفق ًا لمبادىء التشاور
والمشاركة الواردة في هذه الخطوط التوجيهية ،الشروط التي تع ّزز االستثمارات
تشجع القيام باستثمارات مسؤولة،
المسؤولة ،ثم أن تضع وتنشر سياسات وقوانين
ّ
وتحترم حقوق اإلنسان ،وتع ّزز األمن الغذائي واالستخدام المستدام للبيئة .وينبغي
أن تشترط القوانين على اتفاقات االستثمارات أن تح ّدد بوضوح حقوق وواجبات
جميع األطراف في االتفاق .ومن شأن اتفاقات االستثمارات أن تمتثل لألطر القانونية
ولقوانين االستثمار المحلية.

9-12

ويجب أن تلحظ الدول أحكام ًا لالستثمارات التي تعني جميع أشكال المعامالت
الخاصة بحقوق الحيازة ،بما فيها عمليات الشراء واتفاقات الشراكة ،تماشي ًا مع
مبادىء التشاور والمشاركة الواردة في هذه الخطوط التوجيهية ،مع الذين قد تتأثر
حقوق الحيازة الخاصة بهم ،بما في ذلك الحقوق الفرعية .وكذلك ،على الدول وجميع
األطراف األخرى ذات الصلة أن تُطلع األفراد ،واألسر ،والمجتمعات المحلية على ما
تمتلكه من حقوق حيازة ،ومساعدتهم على تطوير قدرتهم في التشاور والمشاركة،
وتوفير المساعدة المهنية لهم عند االقتضاء.

 10-12وحين تتعلق االستثمارات بمعامالت واسعة النطاق في مجال حقوق الحيازة ،بما
فيها عمليات شراء واتفاقات شراكة ،يجب ان تسعى الدول إلى اعتماد أحكام
تتيح ألطراف مختلفين إجراء تقييمات مستقلة مسبقة لآلثار اإليجابية والسلبية
المحتملة التي قد تفضي إليها هذه االستثمارات على حقوق الحيازة ،واألمن
الغذائي ،والتحقيق التدريجي للحق في الغذاء الكافي ،وسبل المعيشة ،والبيئة.
ومن شأن الدول أن تضمن تحديد حقوق ومطالبات الحيازة المشروعة القائمة،
بما فيها الحيازات العرفية وغير الرسمية ،على نحو منتظم وحيادي ،إضافة إلى
حقوق وسبل معيشة أشخاص آخرين متض ّررين باالستثمار ،من قبيل صغار
المنتجين .وينبغي أن تجري هذه العملية بالتشاور مع جميع األطراف المتض ّررين،
بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطوط التوجيهية .كما يجب
على الدول أن تحرص على أال ته ّدد هذه االستثمارات حقوق الحيازة المشروعة
القائمة.
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 11-12ويجب أن تو ّفر األطراف المتعاقدة معلومات شاملة بحيث تضمن مشاركة جميع
األشخاص ذات الصلة في المفاوضات استناد ًا إلى معلومات مجدية ،وأن تسعى
إلى أن تكون االتفاقات مو ّثقة ومفهومة بالنسبة إلى كل األشخاص المتض ّررين .ومن
الضروري أن تكون عملية التفاوض غير تمييزية ومراعية للمساواة بين الجنسين.
 12-12ويتع ّين على المستثمرين أن يحترموا القوانين والتشريعات الوطنية ،وحقوق الحيازة
التي يمتلكها اآلخرون ،وسيادة القانون وفق ًا للمبدأ العام الذي يرعى الجهات
الفاعلة غير الحكومية كما هو وارد في هذه الخطوط التوجيهية .وال يجب أن تسهم
االستثمارات في انعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي.
 13-12ويتع ّين على المهنيين الذين يقدمون خدمات إلى الدولة ،والمستثمرين ،وأصحاب
حقوق الحيازة في األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ،أن يولوا العناية الواجبة،
قدر اإلمكان ،لدى تقديم خدماتهم ،بغض النظر ع ّما إن كان ذلك مطلوب ًا بالتحديد أو
غير مطلوب.
 14-12ويتع ّين على الدول واألطراف المتض ّررين أن يساهموا في المراقبة الف ّعالة لتنفيذ
االتفاقات المتعلقة بمعامالت واسعة النطاق في مجال حقوق الحيازة ،وآثار هذه
االتفاقات ،بما في ذلك اتفاقات الشراء والشراكة .ويجب أن تتخذ الدول اإلجراءات
التصحيحية عند االقتضاء إلنفاذ االتفاقات ،وحماية حقوق الحيازة وحقوق أخرى،
ولتوفير آليات يمكن لألطراف المتض ّررة اللجوء إليها لطلب اتخاذ هكذا إجراءات.
 15-12وحين تبادر الدول إلى االستثمار ،أو تشجيع االستثمار ،في الخارج ،يجب أن
تضمن اتساق سلوكها مع حماية حقوق الحيازة المشروعة ،وتعزيز األمن الغذائي
والتزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب
لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

4

 -13تجميع األراضي و ُنهج التعديل األخرى
1-13

يجوز للدول أن تنظر ،حسب االقتضاء ،في إمكانية تجميع األراضي ،ومبادلتها،
أوغير ذلك من النُهج الطوعية لتعديل قِ َطع األراضي ،أو الحيازات لمساعدة المالكين
والمستخدمين على تحسين شكل قطع أرضهم أو حيازاتهم واستخدامها ،بما في
ذلك من أجل تعزيز األمن الغذائي والتنمية الريفية على نحو مستدام .وكذلك ،يتع ّين
على الدول أن تضمن اتّساق كل اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون
الوطني والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك
اإلقليمية والدولية السارية ،وأن تضمن بقاء حال المشاركين كما كان عليه على
ّ
األقل قبل تطبيق الخطط .وينبغي استخدام هذه النُهج لتنسيق أفضليات المالكين
والمستخدمين المتعددين في عملية تعديل واحدة ومشروعة.
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 2-13وللدول أن تنظر ،عند االقتضاء ،في إنشاء مصارف لألراضي كجزء من برامج
تجميع األراضي ،وذلك للحصول على قِ َطع األرض ،واالحتفاظ بها مؤقت ًا إلى حين
تخصيصها للمستفيدين.
 3-13وللدول أن تنظر ،عند االقتضاء ،في تيسير وتشجيع تجميع األراضي وإنشاء
مصارف األراضي في مشاريع حماية البيئة والبنية التحتية ،من أجل تسهيل عملية
شراء األراضي الخاصة ألغراض هذه المشاريع العامة ،والتعويض على المالكين
أراض تسمح
والمزارعين ،وصغار منتجي المواد الغذائية المتض ّررين بإعطائهم
ٍ
لهم بمواصلة اإلنتاج بل وزيادته.
 4-13وحين ترتفع تكاليف اإلنتاج بفعل تجزئة المزارع والغابات التي تملكها أسر أصحاب
الحيازات الصغيرة إلى عدة قطع ،يجوز للدول أن تنظر في تجميع األراضي وإنشاء
مصارف األراضي لتحسين هيكلية هذه المزارع والغابات .ويتعين على الدول أن
تمتنع عن اللجوء إلى تجميع األراضي إذا كانت التجزئة تفضي إلى منافع من
قبيل خفض المخاطر أو تنويع المحاصيل .وينبغي إدماج مشاريع تجميع األراضي
اآليلة إلى إعادة هيكلة المزارع في برامج دعم المزارعين ،مثل إعادة تأهيل نظم
الري والطرق المحلية .وينبغي وضع تدابير لحماية استثمار تجميع األراضي من
خالل فرض قيود على أي تقسيم مستقبلي للقطع المج ّمعة.

4

 5-13وينبغي أن تضع الدول استراتيجيات لنُهج التعديل المالئمة للمتطلبات المحلية
المحددة .ومن شأن هذه االستراتيجيات أن تكون مستدامة على الصعيد االجتماعي،
واالقتصادي ،والبيئي ،وأن تراعي المساواة بين الجنسين .كما عليها أن تحدد
مبادئ نُهج التعديل وأهدافها؛ والمستفيدين؛ وتطوير القدرات والمعارف في
القطاع العام ،والقطاع الخاص ،ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين ،وصيادي
األسماك ،ومستخدمي الغابات والدوائر األكاديمية .ويجب أن تنشئ القوانين
إجراءات واضحة وفعالة من حيث الكلفة ،من أجل إعادة تنظيم قِ طع األراضي أو
الحيازات واستخداماتها.
 6-13ويجب أن تنشئ الدول ضمانات مالئمة في المشاريع التي تستعمل نُهج التعديل.
رجح أن يتأثر بأي
وينبغي االتصال بأي فرد ،أو مجتمع ،أو مجموعة سكانية ُي ّ
مشروع ،وتزويده بالمعلومات الكافية باللغات المستخدمة .ومن الواجب توفير
الدعم التقني والقانوني .كما ينبغي تطبيق نُهج تشاركية تراعي المساواة بين
الجنسين وتأخذ في االعتبار حقوق الشعوب األصلية ،ووضع ضمانات بيئية تمنع
أو تق ّلص تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه ،وتكافىء التغييرات التي تعزز اإلدارة
الجديدة لألراضي ،والممارسات الفضلى ،واالستصالح.
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 -14إعادة الحقوق
1-14

وينبغي للدول أن تنظر ،حسب االقتضاء ووفق سياقاتها الوطنية ،في إمكانية إعادة الحقوق
في حال فقدان حقوق مشروعة لحيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات .ويتع ّين
على الدول أن تضمن اتّساق كل اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني
والدولي ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية
والدولية السارية.

2-14

وحيثما أمكن ،ينبغي إعادة قطع األرض أو الحيازات األصلية إلى المتضررين من فقدانها،
أو إلى ورثتهم ،بموجب قرار صادر عن السلطات الوطنية المختصة .لكن حين يتع ّذر رد
قطعة األرض أو الحيازة األصلية ،يتعين على الدول توفير تعويض فوري وعادل بشكل
نقود ،أو قطع أرض ،أو حيازات بديلة ،بما يضمن المعاملة المنصفة لجميع المتضررين.

3-14

وعند االقتضاء ،ينبغي معالجة مخاوف الشعوب األصلية بشأن إعادة الحقوق ،وفق ًا للسياق
الوطني ،وتماشي ًا مع القوانين والتشريعات الوطنية.

4-14

ينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانين تراعي المساواة بين الجنسين ،وتو ّفر عمليات
واضحة وش ّفافة إلعادة الحقوق .ويجب أن تُنشر المعلومات عن إجراءات إعادة الحقوق
على نطاق واسع باللغات المستخدمة .كما يجب تزويد أصحاب المطالبات بالمساعدة
المالئمة ،بما في ذلك من خالل المعونة القانونية وشبه القانونية ،طوال هذه العملية .ومن
شأن الدول أن تضمن المعالجة السريعة لمطالبات استرداد الحقوق ،كما ينبغي ،عند
الضرورة ،تزويد أصحاب المطالبات الفائزين بخدمات الدعم لتمكينهم من التمتع بحقوقهم
في الحيازة وأداء واجباتهم .ومن الواجب اإلعالن عن التقدم المحرز في التنفيذ على نطاق
واسع.

4

 -15اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع
1-15

تيسر الحصول الواسع النطاق والعادل
بإمكان اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع أن ّ
على األراضي والتنمية الريفية الشاملة .وفي هذا الصدد ،يمكن للدول أن تنظر ،حسب
االقتضاء في السياقات الوطنية ،في إمكانية تخصيص األراضي العامة ووضع آليات
طوعية مستندة إلى األسواق ،فض ً
ال عن مصادرة األراضي الخاصة ،أو مصايد األسماك،
أو الغابات ألغراض عامة.

2-15

ويجوز للدول أن تنظر في إمكانية تحديد سقف لألراضي كخيار سياساتي في سياق تنفيذ
إصالحات عن طريق إعادة التوزيع.
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4

3-15

وفي السياق الوطني ووفق ًا للقوانين والتشريعات الوطنية ،يمكن القيام بإصالحات عن طريق
إعادة التوزيع ألسباب اجتماعية ،واقتصادية ،وبيئية ،من بين أسباب أخرى ،حين تترافق
عال من الفقر الريفي الذي ُيعزى إلى تع ّذر الحصول
درجة عالية من تر ّكز الملكية بمستوى ٍ
على األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات بما يحترم حقوق أصحاب الحيازة المشروعة،
تماشي ًا مع أحكام الجزء  .15ومن شأن اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع أن تضمن
الحصول المتساوي للرجال والنساء على األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات.

4-15

وحين تختار الدول تطبيق إصالحات عن طريق إعادة التوزيع ،يتع ّين عليها أن تضمن
اتساق هذه اإلصالحات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء
االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.
وينبغي أيض ًا أن تراعي هذه اإلصالحات سيادة القانون ،وأن ت َّ
ُنفذ وفق ًا للقوانين
تيسر إجراء مشاورات بشأن إعادة التوزيع ،بما
واإلجراءات الوطنية .ومن شأن الدول أن ّ
يتماشى مع مبادىء هذه الخطوط التوجيهية ،بما في ذلك تحقيق توازن بين احتياجات
جميع األطراف والنُهج التي سوف تُستخ َدم .كذلك ،من الضروري إقامة شراكات بين
الدولة ،والمجتمعات المحلية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،ومنظمات المزارعين
وصغار منتجي المواد الغذائية ،والصيادين ومستخدمي الغابات ،وأطراف آخرين .وينبغي
أن تكون المساهمات المالية أو المساهمات األخرى المتو ّقعة من المستفيدين معقولة ،وأ ّال
تتركهم في مواجهة أعباء ديون يصعب السيطرة عليها .ويجب أن يحصل األشخاص الذين
يتخ ّلون عن حقوق الحيازة الخاصة بهم في األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ،على
مبالغ معادلة لها من دون أي تأخير.

5-15

وحين تختار الدول إجراء إصالحات عن طريق إعادة التوزيع ،عليها أن تح ّدد بوضوح
أهداف برامج اإلصالح واألراضي المستثناة من إعادة التوزيع .كذلك ،يجب تحديد
المستفيدين المعنيين بوضوح ،كاألسر ،بما فيها تلك التي تسعى إلى الحصول على
حدائق منزلية ،والنساء ،والقاطنين في مستوطنات غير رسمية ،والرعاة ،والمجموعات
المحرومة تاريخي ًا ،والمجموعات المهمشة ،والشباب ،والشعوب األصلية ،والعاملين في
محميات االستغالل وصغار منتجي المواد الغذائية.

6-15

وحين تختار الدول إجراء إصالحات إعادة التوزيع ،عليها أن تضع سياسات وقوانين
لهذه الغاية ،من خالل عمليات تشاركية ،من أجل تحقيق استدامة اإلصالحات .ويجب
أن تحرص الدول على أن تساعد السياسات والقوانين المستفيدين ،سواء كانوا من
المجتمعات المحلية ،أو األسر ،أو األفراد ،على كسب مستوى عيش مالئم من األراضي،
ومصايد األسماك ،والغابات التي يحصولون عليها ،وأن تضمن معاملة متساوية للرجال
والنساء في اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع .وينبغي للدول مراجعة السياسات التي
قد تعيق تحقيق اآلثار المرجوة من هذه اإلصالحات ،واستدامتها.

7-15

وحين ُينوى القيام بإصالحات عن طريق إعادة التوزيع ،يجوز للدول ،إن رغبت بذلك ،أن
تُجري تقييمات لآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة التي قد تفضي إليها هذه اإلصالحات
على حقوق الحيازة ،واألمن الغذائي ،والتحقيق التدريجي للحق في الغذاء المالئم ،وسبل

26

06/07/12 09:27

الجزء  4نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات األخرى

Fao-LandTenureGuidelines-Ar.indd 32

العيش ،والبيئة .وينبغي أن تجري عملية التقييم هذه بما يتماشى مع مبادىء التشاور
والمشاركة في هذه الخطوط التوجيهية .ويجوز استخدام التقييمات كأساس لتحديد
التدابير الضرورية لدعم المستفيدين ،وتحسين برنامج إعادة التوزيع.
8-15

وينبغي أن تحرص الدول على أن تتيح برامج إصالحات إعادة توزيع األراضي كل
الدعم المطلوب للمستفيدين ،مثل الحصول على االئتمانات ،والتأمين على المحاصيل،
والمدخالت ،واألسواق ،والمساعدة الفنية في اإلرشاد الريفي؛ وتطوير المزارع؛ واإلسكان.
كذلك ،يجب تنسيق عملية تقديم خدمات الدعم مع ما يفعله المستفيدون في هذه األراضي.
ومن الضروري أن يت ّم ُمسبق ًا تحديد التكاليف الكاملة المرتبطة بإصالحات األراضي ،بما
في ذلك تكاليف خدمات الدعم ،وإدراجها في الميزانيات ذات الصلة.

9-15

وينبغي للدول أن تنفذ اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع من خالل نُهج وإجراءات شفافة
وتشاركية وخاضعة للمساءلة ،على أن تُط ّبق على جميع األطراف المتضررين إجراءات
مالئمة ،وأن يحظوا بتعويض عادل وفق ًا للقوانين الوطنية وألحكام الجزء  .16كذلك ،يجب
أن يحصل جميع األطراف المتضررين ،بما في ذلك المجموعات المحرومة ،على معلومات
موجهة للنساء والرجال
كاملة وواضحة عن اإلصالحات ،بما في ذلك من خالل رسائل ّ
على السواء .ويجب اختيار المستفيدين من خالل عمليات مفتوحة على أن يحصلوا
ومسجلة رسمي ًا .كما يجب أن تنص القوانين الوطنية على
على حقوق حيازة مأمونة
ّ
ّ
ُسبل الوصول إلى أساليب حل المنازعات .ويجب أن تسعى الدول إلى مكافحة الفساد
في برامج اإلصالح عن طريق إعادة التوزيع ،وخاصة من خالل رفع مستوى الشفافية
والمشاركة.

 10-15وينبغي أن تقوم الدول ،بمشاركة األطراف المعنية ،بمراقبة وتقييم نتائج برامج اإلصالح
عن طريق إعادة التوزيع ،بما في ذلك سياسات الدعم المصاحبة لها ،كما وردت في الفقرة
 ،15-8وتأثيرها على حصول الرجال والنساء على السواء على األراضي واألمن الغذائي،
تطبق الدول تدابير تصحيحية.
وعند الضرورة ،يجب أن ِّ

4

 -16المصادرة والتعويض
1-16

وال يتع ّين على الدول أن تلجأ إلى المصادرة سوى حين تكون الحقوق في األرض،
أو مصايد األسماك ،أو الغابات مطلوبة ألغراض عامة ،وفق ًا لقوانينها وتشريعاتها
الوطنية وتماشي ًا مع سياقها الوطني .وينبغي للدول أن تح ّدد بوضوح مفهوم األغراض
العامة في القانون إلتاحة المراجعة القضائي عند الضرورة .ويجب أن تضمن الدول
اتّساق كل اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،مع إيالء
االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.
وعليها أيض ًا أن تحترم جميع أصحاب حقوق الحيازة المشروعة ،بمن فيهم المجموعات
الضعيفة والمه ّمشة ،من خالل الحصول على الحد األدنى الضروري من هذه الموارد،
وأن تو ّفر التعويضات على وجه السرعة وفق ًا للقوانين الوطنية.
الجزء  4نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات األخرى
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2-16

وينبغي أن تضمن الدول أن تكون خطط وعمليات المصادرة شفافة وتشاركية ،على أن
يرجح أن يتض ّرر من المصادرة ،وأن ُي َّبلغ بذلك ويتم التشاور
يت ّم تحديد أي شخص ّ
ً
معه في جميع المراحل على النحو الصحيح .وتماشيا مع مبادىء هذه الخطوط
التوجيهية ،من شأن المشاورات أن تو ّفر معلومات تتعلق بالنُهج البديلة المحتملة
لتحقيق الغرض العام ،وأن تراعي استراتيجيات التخفيف من تعطيل سبل كسب
العيش .كما يجب أن تكون الدول متن ّبهة حين تطال المصادرة المقترحة مناطق ذات
أهمية خاصة ثقافية أو دينية أو بيئية ،أو حين تتّسم األراضي ،ومصايد األسماك،
والغابات بأهمية بالغة بالنسبة إلى سبل كسب عيش الفقراء أو الضعفاء.

3-16

ويجب أن تضمن الدول تقييم ًا عاد ًال و تعويض ًا سريع ًا وفق ًا للقانون الوطني .وقد يكون
التعويض على سبيل المثال ،من بين أشكال أخرى ،بشكل نقدي أو بشكل حقوق في
مناطق بديلة ،أو أن يجمع بين االثنين.

4-16

ويجب أن تضمن الدول ،بقدر ما تسمح به الموارد ،حصول وكاالت التنفيذ على
القدرات البشرية والمادية والمالية وغيرها من أشكال القدرات.

5-16

تغير الخطط،
وفي حال انتفاء الحاجة إلى األراضي ومصايد األسماك والغابات بسبب ُّ
ينبغي للدول أن تعطي ألصحاب الحقوق األصليين الفرصة األولى في استعادة ملكية
هذه الموارد .وفي هذه الحالة ،يجب أن تأخذ عملية استعادة الملكية في االعتبار
التعويض الذي حصل عليه أصحاب الحقوق مقابل المصادرة.

6-16

وينبغي أن تسعى جميع األطراف إلى مكافحة الفساد  ،وخاصة من خالل استعمال
قيم مق ّدرة بطريقة موضوعية ،وعمليات وخدمات شفافة والمركزية ،وتطبيق الحق في
الطعن.

7-16

مبررة لغرض عام نتيجة مصادرة األراضي ،ومصايد
وإذا اعتُبرت عمليات اإلخالء َّ
األسماك ،والغابات ،يجب أن تقوم بها الدول ،وأن تعامل جميع المتض ّررين بما
يتماشى مع التزاماتها المتصلة باحترام حقوق اإلنسان ،وصونها ،وتحقيقها.

8-16

وقبل أي إخالء ،أو أي تح ّول في استخدام أرض ما قد يحرم األفراد أو المجتمعات
المحلية من الحصول على مواردها اإلنتاجية ،يجب أن تبحث الدول عن بدائل ممكنة،
وذلك بالتشاور مع األطراف المتضررين ،بما يتماشى مع مبادىء هذه الخطوط
التوجيهية ،وتوخي ًا لتفادي اللجوء إلى اإلخالء ،أو أق ّله إلى الح ّد منه.

9-16

ال ينبغي أن يؤدي اإلخالء والنقل إلى تشريد الناس أو تعريضهم النتهاكات حقوق
اإلنسان .وحين يعجز المتضررون عن إعالة أنفسهم ،يتع ّين على الدولة أن تتخذ
التدابير المالئمة ،بقدر ما تتيحه الموارد ،لتوفير بدائل مناسبة للسكن ،وإعادة
أراض إنتاجية ومصايد لألسماك وغابات ،حسب الحال.
التوطين ،أو الحصول على
ٍ
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الجزء

5

إدارة الحيازة
يتط ّرق هذا الجزء إلى حوكمة إدارة حيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات في ما يتع ّلق
ّ
وحل المنازعات بشأن
بسجالت حقوق الحيازة ،والتقييم ،والضرائب ،والتخطيط المكاني المنظم،
الحيازة والمسائل العابرة للحدود.

 -17سجالت حقوق الحيازة
1-17

ينبغي للدول أن تو ّفر نظم ًا (مثل نظم التسجيل والمسح العقاري والترخيص) لتسجيل
حقوق الحيازة الفردية والجماعية لتحسين أمن حقوق الحيازة ،بما في ذلك الحقوق
التي تمتلكها الدولة والقطاعان العام والخاص ،وحقوق الشعوب األصلية وغيرها من
المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية؛ ولسير العمل في المجتمعات المحلية
تسجل حقوق وواجبات الحيازة وتحفظها ،وتنشرها،
واألسواق .ومن شأن هذه النظم أن
ّ
بما في ذلك الجهات التي تحوز تلك الحقوق والواجبات ،وقِ َطع األراضي ،أو الحيازات
الزراعية ،أو مصايد األسماك ،أو الغابات التي تتصل بها هذه الحقوق والواجبات.

2-17

وينبغي أن توفر الدول نظم تسجيل مالئمة لظروفها الخاصة ،بما في ذلك الموارد
البشرية والمالية المتوا ّفرة .وينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل مالئمة من الناحية
االجتماعية والثقافية لتسجيل حقوق الشعوب األصلية ،وغيرها من المجتمعات المحلية
التي تعتمد نظم حيازة عرفية األخرى .ولغاية تعزيز الشفافية والمواءمة مع مصادر
المعلومات األخرى المتصلة بالتخطيط المكاني واألغراض األخرى ،يجب أن تسعى كل
دولة إلى وضع إطار متكامل يشمل نظم التسجيل المرعية ،ونظم المعلومات المكانية
األخرى .وينبغي االحتفاظ ،في كل اختصاص قضائي ،بسجالت عن حقوق حيازة
الدولة والقطاع العام ،والقطاع الخاص ،والشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات
المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية .وحين يتع ّذر تسجيل حقوق حيازة الشعوب
األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية ،أو اإلشغاالت
في المستوطنات غير الرسمية ،فينبغي إيالء عناية خاصة لمنع تسجيل حقوق متنافسة
في تلك المناطق.

3-17

ويجب أن تسعى الدول إلى ضمان أن يتم ّكن كل شخص من تسجيل حقوق حيازته،
والحصول على المعلومات من دون تمييز ألي سبب من األسباب .وحسب االقتضاء،
الجزء  5إدارة الحيازة
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يجب أن تنشئ وكاالت التنفيذ ،من قبيل سجالت األراضي ،مراكز للخدمة أو مكاتب
متنقلة ،مع إيالء العناية إلى تسهيل وصول النساء والفقراء والمجموعات الضعيفة
إليها .ومن شأن الدول أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى مهنيين محليين ،مثل المحامين،
والمساحين ،والخبراء االجتماعيين ،لتزويد الجمهور بمعلومات عن حقوق
وكتّاب العدل،
ّ
الحيازة.

5

4-17

مبسطة وتكنولوجيات مناسبة محلي ًا لتقليص
ويجب أن تعتمد وكاالت التنفيذ إجراءات ّ
التكاليف والوقت الالزم لتقديم الخدمات .وينبغي أن تكون الدقة المكانية لقطع األرض
والوحدات المكانية األخرى كافية بحيث تتيح تحديدها بهدف تلبية االحتياجات المحلية،
مع توفير مزيد من الدقة المكانية في حال برزت الحاجة إليها مع مرور الوقت .وسعي ًا
لتسهيل استعمال سجالت حقوق الحيازة ،ينبغي لوكاالت التنفيذ أن تربط المعلومات
عن الحقوق وأصحاب هذه الحقوق بالوحدات المكانية المتصلة بهذه الحقوق .كذلك،
يجب فهرسة السجالت حسب الوحدات المكانية ،وحسب أصحاب الحقوق إلتاحة
تحديد الحقوق المتنافسة أو المتداخلة .وفي إطار التقاسم األوسع للمعلومات العامة،
ينبغي أن تكون سجالت حقوق الحيازة متاحة للوكاالت الحكومية والحكومات المحلية
من أجل تحسين خدماتها .وينبغي تقاسم المعلومات وفق ًا للمعايير الوطنية ،على أن
مفصلة عن حقوق الحيازة.
تتضمن بيانات
ّ

5-17

وينبغي أن تضمن الدول سهولة تو ّفر المعلومات بشأن حقوق الحيازة للجميع ،رهن ًا
بالقيود التي تفرضها الخصوصية .وال يجب أن تعيق هذه القيود ،من دون مب ّرر ،التدقيق
العام لتحديد المعامالت المشوبة بالفساد أو المعامالت غير القانونية .ومن شأن الدول
والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي لمكافحة الفساد في تسجيل حقوق
الحيازة ،وذلك من خالل اإلعالن على نطاق واسع عن العمليات ،والمتط ّلبات ،والرسوم،
وأي إعفاءات ،والمواعيد النهائية للر ّد على طلبات الخدمة.

 -18التقييم
1-18

ويجب أن تضمن الدول استخدام نظم مناسبة لتقييم عادل وحسن التوقيت لحقوق
الحيازة ألغراض مح ّددة مثل تشغيل األسواق ،وضمانات القروض ،ومعامالت
حقوق الحيازة نتيج ًة لالستثمارات ،والمصادرة ،والضرائب .ومن شأن تلك النظم
أن تنهض باألهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية واالنمائية المستدامة األوسع
نطاق ًا .

2-18

ويجب أن تسعى السياسات والقوانين المتصلة بالتقييم إلى الحرص على أن تأخذ
نظم التقييم في االعتبار القيم غير السوقية ،من قبيل القيم االجتماعية والثقافية
والدينية والروحية والبيئية ،حيثما كان ذلك مناسب ًا.
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3-18

ويتع ّين على الدول أن تضع سياسات وقوانين تشجع الشفافية في تقييم حقوق
الحيازة ،وتشترط هذه الشفافية .وينبغي تسجيل أسعار البيع وغيرها من المعلومات
ذات الصلة ،وتحليلها ،وإتاحتها ،لتوفير أساس لوضع تقديرات دقيقة وموثوقة
للقيمة .

4-18

ويتع ّين على الدول واألطراف األخرى أن تضع ،وتنشر معايير وطنية للتقييم ألغراض
حكومية وتجارية وغيرها من األغراض .وينبغي أن تكون المعايير الوطنية متّسقة
مع المعايير الدولية ذات الصلة ،كما وينبغي أن يتضمن تدريب الموظفين منهجيات
ومعايير دولية.

5-18

ّ
االطالع على معلوماتها وتحليالتها
ويتوجب على وكاالت التنفيذ أن تتيح للجمهور
ّ
بشأن التقييم ،وذلك وفق ًا للمعايير الوطنية .ومن شأن الدول أن تسعى إلى مكافحة
الفساد في التقييم من خالل شفافية المعلومات والمنهجيات ،وفي إدارة الموارد
العامة والتعويض ،وفي حسابات الشركات واإلقراض.

 -19الضرائب
1-19

وتتمتع الدول بسلطة جمع اإليرادات عن طريق فرض الضرائب المتصلة بحقوق
الحيازة من أجل المساهمة في تحقيق األهداف االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية
األوسع نطاقا .وقد تشمل هذه األهداف تشجيع االستثمار أو مكافحة اآلثار غير
المرغوبة قد تنتج عن المضاربات مث ً
ال وعن تركيز الملكية ،أو حقوق حيازة أخرى.
تشجع على اعتماد سلوك مرغوب على الصعيد االجتماعي،
ومن شأن الضرائب أن
ّ
أو االقتصادي ،أو البيئي ،مثل تسجيل المعامالت أو إعالن قيمة البيع الكاملة.

2-19

وينبغي للدول أن تسعى إلى وضع سياسات ،وقوانين ،وأطر تنظيمية تعمل على
تنظيم جميع األوجه المتعلقة بفرض الضرائب على حقوق الحيازة .وينبغي استخدام
سياسات وقوانين الضرائب ،حيثما كان ذلك مناسب ًا ،لتوفير تمويل فعال لمستويات
الحكومة غير المركزية ،ولتوفير الخدمات والبنية التحتية على المستوى المحلي.

3-19

وينبغي للدول أن تدير الضرائب بكفاءة وشفافية ،كما يجب أن يتل ّقى موظفو وكاالت
التنفيذ تدريب ًا يشمل المنهجيات .وينبغي أن تستند الضرائب إلى قيم مناسبة على
أن يت ّم اإلعالن عن تقديرات القيمة ،والمبالغ الخاضعة للضريبة .أ ّما الدول فيجب أن
تو ّفر للمك ّلفين الحق في الطعن في التقييمات .وينبغي للدول أن تسعى إلى مكافحة
الفساد في إدارة الضرائب ،من خالل زيادة الشفافية في استخدام القيم المقدرة
موضوعي ًا .
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َّ
المنظم
 -20التخطيط المكاني

5

1-20

َّ
المنظم على حقوق الحيازة عبر فرض قيود قانونية على
يؤثر التخطيط المكاني
ّ
المنظم ،وأن تبادر إلى مراقبة
استخدامها .وينبغي للدول أن تقوم بالتخطيط المكاني
وإنفاذ االمتثال لتلك الخطط ،بما في ذلك التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق،
بما يعزّز أهداف هذه الخطوط التوجيهية .وفي هذا الصدد ،يجب أن يو ّفق التخطيط
المكاني بين مختلف أهداف استخدام األراضي ومصايد األسماك والغابات ،وأن
يوجد اتساق ًا بينها.

2-20

وينبغي للدول أن تضع ،من خالل التشاور والتشارك ،سياسات وقوانين تراعي
ّ
المنظم ،وأن تنشرها .ومن شأن
المساواة بين الجنسين بشأن التخطيط المكاني
ً
نظم التخطيط المكاني الرسمية أن تراعي ،حيثما كان ذلك مناسبا ،أساليب التخطيط
والتنمية المناطقية التي تتبعها الشعوب األصلية وغيرها من الجماعات التي تعتمد
نظم حيازة عرفية ،وفي عمليات صنع القرار في هذه الجماعات.

3-20

ّ
المنظم بطريقة تعترف بالعالقات
وينبغي للدول أن تضمن إجراء التخطيط المكاني
المتشابكة بين األراضي ومصايد األسماك والغابات واستخداماتها ،بما في ذلك
الجوانب الجنسانية لهذه االستخدامات .كما يتع ّين على الدول أن تسعى إلى التوفيق
بين المصالح العامة والمجتمعية والخاصة ،وترتيب أولوياتها ،وإلى استيعاب متطلبات
مختلف االستخدمات ،مثل االستخدمات الريفية ،والزراعية ،والرعوية المتنقلة،
والحضرية ،والبيئية .وينبغي للتخطيط المكاني أن ينظر في كل حقوق الحيازة ،بما
في ذلك الحقوق المتداخلة والدورية .كما يجب اشتراط إجراء عمليات مالئمة لتقييم
مخاطر التخطيط المكاني ،على أن يتم تنسيق الخطط المكانية الوطنية واإلقليمية
والمحلية.

4-20

وينبغي أن تضمن الدول المشاركة العامة الواسعة في صياغة مقترحات التخطيط،
واستعراض مشاريع الخطط المكانية لضمان مراعاة أولويات المجتمعات المحلية
ومصالحها ،بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المنتجة لألغذية .وينبغي،
عند الضرورة ،تزويد المجتمعات بالدعم أثناء عملية التخطيط .كذلك ،يجب أن تفصح
وكاالت التنفيذ عن طريقة إدراج المدخالت العامة المستخلصة من المشاركة في
الخطط المكانية النهائية .ويتع ّين على الدول أن تسعى إلى مكافحة الفساد من خالل
وضع ضمانات ضد سوء استخدام سلطات التخطيط المكاني ،وعلى وجه الخصوص،
ّ
المنظم .وينبغي لوكاالت التنفيذ أن ت ّبلغ عن
في ما يتعلق بالتغييرات في االستخدام
نتائج مراقبة االمتثال.

5-20

وينبغي أن يأخذ التخطيط المكاني في اعتباره على النحو الواجب الحاجة إلى
النهوض باإلدارة المتنوعة المستدامة لألراضي ومصايد األسماك والغابات ،بما في
ذلك النهج الزراعية -اإليكولوجية والتكثيف المستدام ،ومواجهة تحديات تغير المناخ
واألمن الغذائي.
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ّ -21
حل المنازعات حول حقوق الحيازة
1-21

ينبغي للدول أن توفر ،من خالل هيئات قضائية وإدارية حيادية ومختصة ،سب ً
ال للحصول
على وسائل حسنة التوقيت وميسورة وفعالة لحل المنازعات حول حقوق الحيازة ،كما
عليها أن توفر سبل انتصاف فعالة والحق في االستئناف ،على أن ُيعمل بسبل
االنتصاف تلك بشكل ناجز .وينبغي للدول أن تتيح للجميع آليات تهدف إلى تفادي،
أو حل المنازعات المحتملة في المراحل األولية ،إما داخل وكالة التنفيذ أو خارجها.
وينبغي أن تكون خدمات حل المنازعات متاحة للجميع ،نساء ورجا ًال ،من ناحية
الموقع واللغة واإلجراءات.

2-21

ويمكن أن تنظر الدول في إمكانية إنشاء محاكم أو هيئات متخصصة تتناول فقط
النزاعات حول حقوق الحيازة ،وأن تستحدث مناصب للخبراء داخل السلطات
القضائية لتناول المسائل الفنية .وكذلك ،يمكنها أن تنظر في إمكانية إنشاء محاكم
ّ
المنظم ،والمسوحات ،والتقييم.
خاصة تتناول النزاعات حول التخطيط المكاني

3-21

وينبغي للدول أن تعزز وتط ّور أشكا ًال بديلة لحل المنازعات ،وبخاصة على المستوى
المحلي .وحيثما توجد أشكال عرفية أو غيرها من األشكال المنشأة لحل المنازعات،
ّ
لحل المنازعات
فيجب عليها أن توفر طرق ًا عادلة ،وموثوقة ،ومتاحة ،وغير تمييزية
بشأن حقوق الحيازة على وجه السرعة.

4-21

ويمكن للدول أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى وكاالت التنفيذ لحل المنازعات الواقعة
في مجال خبرتها ،كالوكاالت المسؤولة عن المسح لحل المنازعات بشأن الحدود
بين القطع التي تعود ملك ّيتها ألفراد ،وذلك في السياق الوطني .ويجب أن تصدر
القرارات خطي ًا ،وأن تستند إلى تبرير موضوعي ،كما ينبغي إتاحة الحق في الطعن
أمام السلطات القضائية.

5-21

ينبغي للدول أن تسعى إلى مكافحة الفساد في عمليات حل المنازعات.

6-21

ّ
لحل المنازعات ،يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة
وحين تنشىء الدول آليات
القانونية لألشخاص المستضعفين والمهمشين ،بما يضمن النفاذ اآلمن للجميع إلى
العدالة من دون تمييز .ويتع ّين على السلطات القضائية والهيئات األخرى أن تحرص
على أن يتمتع موظفوها بالمهارات والكفاءات الضرورية لتقديم هذه الخدمات.

5

 -22المسائل العابرة للحدود
1-22

يجب أن تبدي الدول التعاون ،في إطار اآلليات المالئمة وبمشاركة األطراف
المتضررين ،لدى معالجة مسائل الحيازة المتصلة باألراضي ومصايد األسماك
والغابات التي تعبر الحدود الوطنية .ويتعين على الدول ضمان اتّساق كل اإلجراءات
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مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب
لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية .وأ ّما في الدول
التي تنشأ فيها مسائل متصلة بحقوق الحيازة ،فيجب أن يتعاون األطراف لحماية
حقوق الحيازة الخاصة بالشعوب المهاجرة ،وسبل عيشها ،وأمنها الغذائي ،لدى
تواجدها في مناطقها.
2-22

وينبغي أن تساهم الدول وجميع األطراف في تحسين فهم قضايا الحيازة عبر
الحدود التي تؤثر على الجماعات المحلية ،مثل المراعي أو طرق الهجرة الموسمية
التي يسلكها الرعاة ،وصيادو األسماك الذين يتعقبون مخزون األسماك عبر الحدود
الدولية.

3-22

ويتع ّين على الدول أن توفر ،عند االقتضاء ،اتساق المعايير القانونية لحوكمة
الحيازة ،بما يتماشى مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ،ومع
إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية
السارية .كما يجب تنسيقها ،حيثما هو مالئم ،مع الهيئات اإلقليمية ذات الصلة
ومع األطراف المتض ّررين .ويتع ّين على الدول ،بمشاركة األطراف المتض ّررين حيثما
هو مناسب ،أن تضع تدابير دولية ،أو تع ّزز التدابير الدولية القائمة إلدارة حقوق
ُنسق عند االقتضاء مع الهيئات اإلقليمية
الحيازة التي تعبر الحدود الدولية ،على أن ت َّ
ً
ذات الصلة .ويجب أن يت ّم هذا بشكل خاص لحماية سبل كسب العيش ،وتماشيا مع
الفقرة  ،4-8وحقوق جميع المتض ّررين.

5
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الجزء

6

االستجابات لتغ ّير المناخ وحاالت الطوارئ
تغير المناخ،
يتطرق هذا الجزء إلى حوكمة حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق ُّ
والكوارث الطبيعية ،والنزاعات.

 -23تغ ّير المناخ
1-23

يجب أن تضمن الدول احترام وحماية حقوق الحيازة المشروعة لألراضي ،ومصايد
األسماك ،والغابات الخاصة بجميع األفراد ،أو الجماعات المحلية ،أو األشخاص الذين من
المرجح أن يتض ّرروا ،مع التركيز على المزارعين ،وصغار منتجي األغذية ،واألشخاص
ّ
الضعفاء والمه ّمشين ،في القوانين ،والسياسات ،واالستراتيجيات بهدف مكافحة آثار تغ ّير
المناخ واالستجابة لها ،بما يتماشى مع التزاماتها الناشئة عن اتفاقات إطارية ذات الصلة
بشأن تغ ّير المناخ ،حيثما تنطبق.

2-23

ويتع ّين على الدول ،حسب االقتضاء ،أن تسعى إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات،
تغير
بالتشاور والتشارك مع الجميع ،نساء ورجا ًال ،ممن قد يتعرضون للتشرد بسبب ُّ
أراض ،ومصايد أسماك ،وغابات وسبل معيشة بديلة للمشردين ال يجب
المناخ .وإن توفير
ٍ
أن ُيلحق الضرر بسبل معيشة آخرين .ويجوز للدول أيض ًا أن تنظر في إمكانية تقديم
مساعدة خاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة وغيرها من الدول النامية.

3-23

تيسر الدول
وتماشي ًا مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطوط التوجيهية ،يجب أن ّ
مشاركة جميع األفراد ،والمجتمعات المحلية ،أو الشعوب ،مع التركيز على المزارعين،
وصغار منتجي األغذية ،واألشخاص الضعفاء والمه ّمشين الذين يملكون حقوق حيازة
مشروعة ،في المفاوضات وفي تنفيذ برامج التخفيف من آثار تغ ّير المناخ والتك ّيف معها.

 -24الكوارث الطبيعية
1-24

وينبغي أن تضمن جميع األطراف معالجة جوانب حيازة األراضي ،ومصايد األسماك،
والغابات في سياق الوقاية من الكوارث الطبيعية ،واالستعداد لمواجهتها واالستجابة
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لها .ومن الواجب تصميم األطر التنظيمية للحيازة ،بما في ذلك التخطيط المكاني،
على نحو يكفل تفادي اآلثار المحتملة للكوارث الطبيعية ،أو تخفيفها.
2-24

ويجب أن تضمن الدول اتّساق اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب القانون
الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك
اإلقليمية والدولية السارية .ومن الواجب أن تتصرف جميع األطراف وفق ًا للمبادئ
الدولية ،بما فيها وحسب االقتضاء مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بإعادة المساكن
والممتلكات لالجئين والمشردين داخلي ًا («مبادئ بنهيرو») ،والميثاق اإلنساني،
والمعايير الدنيا في مجال التصدي للكوارث.

3-24

وينبغي أن تعالج الدول الحيازة في برامج الوقاية من الكوارث واالستعداد لها .كما
يجب جمع المعلومات عن حقوق الحيازة المشروعة للمناطق التي يمكن أن تتأثر
بالكوارث ،بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطوط التوجيهية.
وينبغي أن تكون نُظم تسجيل حقوق الحيازة مرنة إزاء الكوارث الطبيعية ،بما في
ذلك تخزين السجالت خارج الموقع ،وذلك للسماح ألصحاب الحقوق بإثبات حقوقهم
وتحديد أماكن قِ َطع أراضيهم والوحدات المكانية األخرى .ويجب أن تسعى الدول
إلى تحديد المناطق الصالحة إلعادة التوطين المؤقتة لألشخاص الذين يمكن أن
يتعرضوا للتشرد بسبب الكوارث الطبيعية ،وينبغي وضع القواعد الالزمة لتوفير
أمن الحيازة في هذه المناطق.

4-24

وينبغي للدول واألطراف األخرى أن ت ِ
ُدخل الحيازة في مرحلة االستجابة للطوارئ.
المهجرين ال يجب أن
عيش
وسبل
وغابات،
ألراض ،ومصايد أسماك،
وأي توفير
ٍ
ّ
يع ّرض إلى الخطر حقوق اآلخرين وسبل عيشهم .وكذلك ،ينبغي اإلقرار بحقوق
الحيازة المشروعة ،واحترامها ،وحمايتها .وينبغي نشر المعلومات عن حقوق
الحيازة واالستعمال غير المأذون به على جميع األشخاص المتض ّررين.

5-24

وينبغي للدول واألطراف األخرى أن تعالج الحيازة أثناء مرحلة إعادة التعمير .كما
ينبغي مساعدة األشخاص المشردين مؤقت ًا ليعودوا إلى مناطقهم األصلية ،بأمان
وكرامة .ويجب أيض ًا توفير وسائل لحل المنازعات حول حقوق الحيازة .وإذا كان
من الواجب إعادة رسم حدود قطع األراضي والوحدات المكانية األخرى ،من
الضروري القيام بذلك بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطوط
التوجيهية .وحين تتعذر عودة المعنيين إلى مناطقهم األصلية ،ينبغي إعادة توطينهم
بصورة دائمة .وينبغي التفاوض على إعادة التوطين في هذه الحالة مع المجتمعات
أراض،
المضيفة لضمان تزويد األشخاص المشردين بإمكانية الوصول اآلمن إلى
ٍ
وسبل
اآلخرين
ومصايد أسماك ،وغابات ،وسبل عيش بديلة بطرق ال ته ّدد حقوق
ُ
معيشتهم .

6
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 -25النزاعات المتصلة بحيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات
1-25

وينبغي أن تتخذ جميع األطراف الخطوات الضرورية للحؤول دون تح ّول المسائل
المتصلة بحيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات ،إلى سبب في نشوب
نزاعات عنيفة ،وأن تضمن معالجة جوانب الحيازة قبل نشوب نزاع ،وأثنائه ،وبعده،
بما في ذلك في حاالت االحتالل حيث يجب أن تتص ّرف األطراف وفق ًا للقانون
اإلنساني الدولي الساري.

2-25

وعلى الدول أن تضمن اتساق كل اإلجراءات مع التزاماتها القائمة بموجب
القانون الوطني والدولي ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة
عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية ،بما في ذلك وحسب االقتضاء ما يتعلق
باالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكولها ،ومبادئ األمم المتحدة المتعلقة
بإعادة المساكن والممتلكات لالجئين والمشردين داخلي ًا («مبادئ بنهيرو») .كذلك،
يتع ّين على الدول ،خالل النزاعات وبعدها ،أن تحترم القانون اإلنساني الدولي
المرعي والمتصل بحقوق الحيازة المشروعة.

3-25

لكي ال تؤدي مشاكل الحيازة إلى وقوع نزاعات عنيفة ،ينبغي لجميع األطراف اتخاذ
الخطوات الضرورية لحل هذه المشاكل بوسائل سلمية .وينبغي للدول أن تعيد النظر
في السياسات والقوانين ذات الصلة للقضاء على التمييز ،والعوامل األخرى التي
قد تتس ّبب في نشوب نزاعات .ويجوز للدول ،حسب االقتضاء ،أن تنظر في إمكانية
إنشاء آليات عرفية أو غيرها من اآلليات المحلية التي تتيح طرق ًا عادلة ،وموثوقة،
وغير تمييزية ،ومتاحة لحل المنازعات بشأن حقوق الحيازة على وجه السرعة.

4-25

لدى نشوء نزاعات ،ينبغي للدول واألطراف األخرى أن تسعى إلى احترام وحماية
حقوق الحيازة المشروعة القائمة ،وأن تضمن عدم إبطالها من جانب أطراف
آخرين .وتماشي ًا مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ذات الصلة،
يتوجب على الدول اإلقرار بحقوق الحيازة في األراضي ،ومصايد األسماك،
ال
ّ
والغابات المكتسبة ،ضمن أراضيها ،عبر وسائل قسرية و/أو عنيفة .وينبغي توطين
والمهجرين ،وغيرهم من األشخاص المتض ّررين بالنزاع في ظروف آمنة
الالجئين
ّ
وبطرق تحمي حقوق حيازة المجتمعات المضيفة .كذلك ،يجب توثيق انتهاكات حقوق
الحيازة ،ومعالجتها حسب ما هو مالئم .وينبغي حماية السجالت الرسمية لحقوق
الحيازة من التدمير والسرقة لتوفير األدلة الالزمة لعمليات الحقة تهدف إلى معالجة
هذه االنتهاكات وتيسير اإلجراءات التصحيحية الممكنة .وفي المناطق التي ال توجد
فيها هذه السجالت ،ينبغي توثيق حقوق الحيازة القائمة قدر المستطاع مع مراعاة
المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك من خالل روايات وشهادات شفهية .ويجب
اإلقرار بحقوق الحيازة المشروعة الخاصة بالالجئين والمهجرين ،واحترامها،
وحمايتها .أ ّما المعلومات عن حقوق الحيازة واالستخدام غير المأذون به ،فيجب أن
ُنشر على ّ
ت َ
كل المتض ّررين.
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5-25

وفي حاالت النزاعات ،أو حين أمكن ،أو حين يتوقف النزاع ،ينبغي للدول واألطراف
األخرى أن تضمن معالجة مشاكل الحيازة بطرق تساهم في عملية المساواة بين
الجنسين ،وتدعم إرساء حلول مستدامة للمتض ّررين .وعندما يكون من الممكن
استرداد الممتلكات ،ينبغي مساعدة الالجئين والمهجرين في العودة على نحو
آمن وطوعي وكريم إلى أماكنهم األصلية ،بمساعدة مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين ووكاالت أخرى ذات الصلة ،وبما يتماشى مع المعايير الدولية السارية.
وينبغي أن تكون إجراءات استرداد الممتلكات ،وإعادة تأهيلها ،وجبر األضرار
غير تمييزية ،وتراعي المساواة بين الجنسين ،وأن ت َ
ُنشر على نطاق واسع ،وينبغي
تنص إجراءات استرداد حقوق
معالجة مطالبات االسترداد بسرعة .وينبغي أن
ّ
الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات التي تعتمد نظم حيازة عرفية على استعمال
مصادر المعلومات التقليدية.

6-25

وحين يتع ّذر استرداد الممتلكات ،ينبغي التفاوض مع المجتمعات المضيفة واألطراف
أراض ،ومصايد أسماك،
األخرى ذات الصلة على توفير ُسبل الوصول اآلمن إلى
ٍ
والمهجرين لضمان أ ّال ته ّدد إعادة التوطين ُسبل
وغابات ،وسبل عيش بديلة لالجئين
ّ
معيشة اآلخرين .ومن شأن إجراءات خاصة أن تو ّفر للضعفاء ،بمن فيهم األرامل
واليتامى ،حيثما أمكنُ ،سبل الوصول اآلمن إلى األراضي ،ومصايد األسماك،
والغابات.

7-25

وينبغي ،عند االقتضاء ،مراجعة السياسات والقوانين لمواجهة التمييز القائم سابق ًا،
وكذلك التمييز الذي ينشأ في أثناء النزاعات .وينبغي إعادة إنشاء الوكاالت ذات
الصلة بتوصيل الخدمات الالزمة لضمان الحوكمة المسؤولة للحيازة ،حيثما كان
ذلك مالئم ًا أو ضروري ًا.
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الجزء

7

الترويج والتنفيذ والمراقبة والتقييم
 1-26تماشي ًا مع الطبيعة الطوعية التي تتسم بها هذه الخطوط التوجيهية ،تتولى الدول
مسؤولية تنفيذها ،ومراقبتها ،وتقييمها.
ُشجع الدول على إنشاء منصات وأطر متعددة أصحاب المصلحة على الصعيد
 2-26ت َّ
المحلي ،والوطني ،واإلقليمي ،أو استخدام المنصات واألطر القائمة للتعاون بشأن
تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية؛ ومراقبة وتقييم التنفيذ في والياتها القضائية؛
المحسنة لحيازة األراضي ،ومصايد األسماك ،والغابات؛
وتقييم آثار الحوكمة
ّ
كاف في سياق
غذاء
في
للحق
التدريجي
والتحقيق
الغذائي
األمن
وبشأن تحسين
ٍ
األمن الغذائي الوطني ،والتنمية المستدامة .ويجب أن تكون هذه العملية شاملة،
وتشاركية ،ومراعية للمساواة بين الجنسين ،وقابلة للتنفيذ ،وفعالة من حيث الكلفة،
ومستدامة .وفي إطار القيام بهذه المهام ،قد تطلب الدول دعم ًا فني ًا من هيئات
إقليمية ودولية.
شجع الشركاء في التنمية ،والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة ،والمنظمات
ُ 3-26ي َّ
اإلقليمية على دعم الجهود الطوعية التي تبذلها الدول في تنفيذ هذه الخطوط
التوجيهية ،بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب .ويمكن أن يشمل هذا الدعم
التعاون الفني ،والمساعدة المالية ،وتنمية القدرات المؤسساتية ،وتقاسم المعارف
وتبادل الخبرات ،والمساعدة في وضع سياسات وطنية خاصة بالحيازة ،ونقل
التكنولوجيا.
 4-26ويجب أن تشكل لجنة األمن الغذائي العالمي المنتدى العالمي حيث يستمد جميع
األطراف ذات الصلة الدروس من تجارب بعضهم البعض ،ويق ّيمون التقدم المحرز
على صعيد تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية ومالءمتها ،وفعاليتها ،وآثارها .وبالتالي،
يتع ّين على أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي ،وبالتعاون مع المجموعة االستشارية،
أن تق ّد م تقرير ًا إلى اللجنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية،
وأن تق ّيم آثارها ومساهمتها في تحسين حوكمة الحيازة .ومن شأن هذه التقارير
أن تكون عالمية وأن تض ّم ،من بين أمور أخرى ،التجارب اإلقليمية ،والممارسات
المستمدة.
الفضلى والدروس
َّ
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شجع جميع األطراف ،بما فيهم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،
 5-26و ُي َّ
على اللجوء إلى الجهود التعاونية لتعزيز هذه الخطوط التوجيهية وتنفيذها ،وفق ًا
شجع جميع األطراف على نشر المعلومات عن
لألولويات والسياقات الوطنية .و ُي َّ
الحوكمة المسؤولة للحيازة من أجل تحسين الممارسات السائدة.

7
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الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن

الحوكمة المسؤولة

هذه الخطوط التوجيهية هي أول ّ
صك عالمي شامل خاص بالحيازات وإدارتها
ُيع ّد من خالل مفاوضات حكومية دولية .وتضع هذه الخطوط التوجيهية مبادئ ومعايير
مقبولة دولي ًا للممارسات المسؤولة الستخدام األراضي ومصايد األسماك والغابات وللتح ّكم بها.
وهي تعطي توجيهات لتحسين األطر القانونية والتنظيمية والمتصلة بالسياسات التي ّ
تنظم
حقوق الحيازة؛ ولزيادة شفافية نظم الحيازة وإدارتها؛ ولتعزيز القدرات واإلجراءات التي
تتخذها األجهزة العامة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجميع
المعنيين بالحيازات وإدارتها .وتُدرج هذه الخطوط التوجيهية إدارة الحيازات ضمن السياق
كاف
الوطني لألمن الغذائي وهي تسعى إلى المساهمة في اإلعمال المطرد للحق في غذاء ٍ
والقضاء على الفقر وحماية البيئة وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.

لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات
في سياق األمن الغذائي الوطني

www.fao.org/nr/tenure
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