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ا لفا و

منظمة األغذية والزراعة .2013 .تحسني حوكمة حيازة الغابات :دليل عميل .الدليل الفني رقم
 2لحوكمة الحيازة .روما.

الدليل الفني لحوكمة حيازة األرايض

منظمة األغذية والزراعة .2013 .تنظيم األرايض للنساء والرجال :دليل فني لدعم تحقيق
حوكمة مسؤولة ومراعية للمساواة بني الجنسني يف حيازة األرايض .الدليل الفني رقم 1
لحوكمة الحيازة .روما.

أضحت حيازة األرايض سيئة التنظيم مشكلة أساسية،
خاصة يف أفريقيا جنوب الصح راء الكربى وجنوب رشق
آسيا ،حيث تهدد األمن الغذايئ وسبل كسب العيش
املحلية وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة،
وأثارت نزاعات حول األرايض والتعدي عىل حقوق اإلنسان.
واملجموعات االجتامعية املهمشة مهددة بصفة خاصة،
مبا يف ذلك السكان األصليون ،وغريهم من أصحاب األرايض

العرفيني ،والنساء ،الطبقات الدنيا ،واألقليات العرقية.
يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة
واملستنرية إج راءات عملية للوكاالت الحكومية الح رتام
هذه املوافقة وحاميتها ،وملنظامت املجتمع املدين،
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى
العامل ،لاللتزام مبسؤولياتهم املتعلقة املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية.

احرتام املوافقة الحرة املسبقة املستنرية
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إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي
جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة
حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني .وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من
إعداد أخصائيني فنيني ،وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات .فهذه األدلة:
•ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛
•تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة  -ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛
•تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.
من أجل االطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة املنظمة حول
حوكمة الحيازة ،يرجى زيارة املوقع www.fao.org/nr/tenure

3
األدلة الفنية لحوكمة حيازة األرايض
منظمة األغذية والزراعة .2013 .تنظيم األرايض للنساء والرجال :دليل فني لدعم تحقيق
حوكمة مسؤولة ومراعية للمساواة بني الجنسني يف حيازة األرايض .الدليل الفني رقم 1
لحوكمة الحيازة .روما.
منظمة األغذية والزراعة .2013 .تحسني حوكمة حيازة الغابات :دليل عميل .الدليل الفني رقم
 2لحوكمة الحيازة .روما.

أضحت حيازة األرايض سيئة التنظيم مشكلة أساسية،
خاصة يف أفريقيا جنوب الصح راء الكربى وجنوب رشق
آسيا ،حيث تهدد األمن الغذايئ وسبل كسب العيش
املحلية وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة،
وأثارت نزاعات حول األرايض والتعدي عىل حقوق اإلنسان.
واملجموعات االجتامعية املهمشة مهددة بصفة خاصة،
مبا يف ذلك السكان األصليون ،وغريهم من أصحاب األرايض

عنوان االتصال

العرفيني ،والنساء ،الطبقات الدنيا ،واألقليات العرقية.
يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة
واملستنرية إج راءات عملية للوكاالت الحكومية الح رتام
هذه املوافقة وحاميتها ،وملنظامت املجتمع املدين،
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى
العامل ،لاللتزام مبسؤولياتهم املتعلقة املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية.

Food and Agriculture Organization
)of the United Nations (FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
VG-Tenure@fao.org

إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي
جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة
حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني .وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من
إعداد أخصائيني فنيني ،وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات .فهذه األدلة:
ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛
تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة  -ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛
تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.
من أجل االطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة املنظمة حول
حوكمة الحيازة ،يرجى زيارة املوقع www.fao.org/nr/tenure

إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي
جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة
حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني .وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من
إعداد أخصائيني فنيني ،وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات .فهذه األدلة:
ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛
تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة  -ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛
تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.
من أجل االطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة املنظمة حول
حوكمة الحيازة ،يرجى زيارة املوقع www.fao.org/nr/tenure

ا لد ليل ا لفني رقم  3لحوكمة ا لحيا زة

احرتام
املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية

دليل عميل للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية
والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف مجال حيازة األرايض

روما 2016

,

منظمة

ا أل غذ ية

و ا لز ر ا عة

لأل مم
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ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر إﱃ دﻋﻢ اﺳﺘﺨﺪام "اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺤﻴﺎزة اﻷراﴈ
وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﺎﻤك واﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ  11ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر  ،2012ﻛﺎﻤ ﻻ ﻳﻌﺎرض دور اﻟﺪول
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ .
وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﻔﺎو( واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ .واﻵراء اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ﺗﻌﻮد إﱃ اﳌﺆﻟﻔﻦﻴ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﴬورة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎو أو اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو آراء أي ﻣﻨﻬﺎ .
اﻷوﺻﺎف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أي رأي ﺧﺎص ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ أو اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻷي ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ،
أو ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ أو ﺑﺘﻌﻴﻦﻴ ﺣﺪودﻫﺎ وﺗﺨﻮﻣﻬﺎ .وﻻ ﺗﻌﱪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﴍﻛﺎت ﻣﺤﺪدة أو ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻨﻌﻦﻴ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺧﺼﺔ أم ﻻ ،ﻋﻦ دﻋﻢ وﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة أو ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﺎﻤ ﻢﻟ ﻳﺮد ذﻛﺮ ه.
ﻤﺗﺜﻞ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ )اﳌﺆﻟﻔﻦﻴ( ،وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺄي
ﺣﺎل وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .
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ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻔﺎو ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻬﺎ وﻧﴩﻫﺎ .وﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻤﻳﻜﻦ
ﻧﺴﺦ ﻫﺬه اﳌﻮاد وﻃﺒﻌﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺑﺤﺎث واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،أو
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺮﻴ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻋﲆ أن ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر ،واﺣﱰام ﺣﻘﻮق
اﻟﻨﴩ ،وﻋﺪم اﻓﱰاض ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﲆ آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ وﻋﲆ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷﻜﺎ ل.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﱰﺟﻤﺔ واﻟﺘﴫف وإﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻘﻮق
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ www.fao.org/contact-us/licence-request:أو إﱃ:
copyright@fao.org.
ﺗﺘﺎح اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎو ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﺎﱄ ، : www.fao.org/publicationsوﻤﻳﻜﻦ ﴍاؤﻫﺎ ﺑﺈرﺳﺎ ل
اﻟﻄﻠﺒﺎت إﱃpublications-sales@fao.org :
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شكر وتقدير
تم إعداد هذا الدليل الفني بتوجيه من  Francesca Romanoبالتعاون مع فريق من برنامج سكان الغابات و Samuel Nguiffoمن مركز البيئة
والتنمية يف الكامريون .وقد حرر هذا الدليل كل من  Marcus Colchesterو Sophie Chaoمع مساهامت من املشاركني يف حلقة العمل املعنية
بالصياغة Messe Venant :و Ali Kabaو Alfred Brownellو Francis Colleeو Jean-Marie Muandaو Norman JiwanوTang Men Kon
ِو Arun Venkatarmanو Alexandra Boothو Frédéric Parfait Haroldو Nina Koubahangoueو Henri Muyembe Ngasiliوالدكتور
 Walter Wisnerوالدكتور  Brahima Kabaو Jean-Marie Vianney Bendegueو Philippe Karpeو Joseph BissoوJean-Guy Motto-Mallo
و.Alain Bernard Atangana Tabi
وما كان هذا العمل ليتحقق لوال التعاون الوثيق مع العديد من الجهات األخرى وال سيام لدى برنامج سكان الغابات Tony Lomax ،وEmmanuel
 Freudenthalو Stéphanie Vigو John Nelsonو Justin Kenrickو Valérie Couillardو Fergus Mackeyولدى مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة
والتنمية Samuel Nguiffo ،وPauline Ebelle Bessoka
وقد خضع املطبوع الستعراض األقران من قبل  Paolo Groppoو Margret Vidarو Thea Hilhorstو Christopher TannerوLorenzo Cotula
و Laura Germanو Antonello Cordoneو Joanna Athlinو Alexandre Ghelewومجموعة العمل األملانية املعنية باألرايض التي تستضيفها الوكالة
األملانية للتعاون التقني .وقد أرشفت  Anna Barnettعىل تحرير املنشور فيام اعتنى  Luca Felizianiبإخراجه الفني.

وتود الفاو اإلعراب عن شكرها ألعضاء مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان واملقرر الخاص بشأن حقوق السكان األصليني عىل
تعليقاتهام واملشورة التي قدماها خالل فرتة االستعراض.
وقد تم متويل البحوث الخاصة بهذا املنشور وتحريره من قبل الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بينام قام االتحاد األورويب بتمويل طباعته
من خالل برنامج تحسني الحوكمة العاملية للحد من الجوع.

IV

احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

متهيد
إن حيازة األرايض وحوكمتها عنرصان حيويان لتحديد كيف ميكن للشعوب واملجتمعات املحلية وغريها من الجهات اكتساب حقوق استخدام األرايض
واملوارد الطبيعية األخرى ،واإلرشاف عليها .وتعزز الحوكمة املسؤولة للحيازات التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة التي بوسعها املساعدة عىل
استئصال الفقر وانعدام األمن الغذايئ وتشجع االستثامرات املسؤولة .وتحسني حوكمة الحيازة هو الهدف من الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني (الخطوط التوجيهية) التي تشكل مرجعاً وتحدد املبادئ
واملعايري املقبولة دولياً للمامرسات املسؤولة.
تتسبب الحوكمة الضعيفة لألرايض واملوارد الطبيعية ،مقرتنة بانعدام الحيازة املضمونة ،يف سياق ازدياد عدد سكان العامل وارتفاع معايري العيش
وأسعار السلع ،والتجارة الدولية واستخدام املحاصيل الغذائية مثل الوقود الزراعي بضغط كبري عىل األرايض الزراعية وعىل الغابات .وقد أمست حيازة
األرايض سيئة التنظيم مشكلة كبرية وال سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب رشق آسيا من حيث تهديد األمن الغذايئ وسبل كسب العيش
املحلية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ومطلقة رشارة النزاعات حول األرايض واستغالل حقوق اإلنسان .واألطراف األكرث عرضة للخطر هي
املجموعات االجتامعية املهمشة مبا يشمل السكان األصليني وغريهم من أصحاب األرايض العرفيني والنساء وأفراد الطبقات الدنيا واألقليات العرقية.
ومع تنامي القلق من التداعيات االجتامعية والبيئية البعيدة املدى لتسارع امتالك األرايض ،بدأت الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان وتلك املعنية
بوضع املعايري ،باستكشاف وتطبيق معايري وإجراءات جديدة مصممة للمساعدة عىل تنظيم هذه العملية .والهدف من كل ذلك ليس عرقلة االستثامرات
التوسع بطرق تحرتم الحقوق وتضمن سبل معيشة مؤاتية ومستدامة
والحؤول دون تنمية األرايض الزراعية الجديدة ،بل باألحرى ضامن حصول ذلك ّ
وتبعد الضغط عن املناطق الهامة لسبل املعيشة املحلية ولديها قيمة حفظ عالية.
بحسب الخطوط التوجيهية ال ينبغي لالستثامرات املسؤولة أن ترتب أرضارا ً وينبغي لها أن تحول دون تجريد أصحاب حقوق الحيازة الرشعيني
من أمالكهم ودون الرضر البيئي ،وأن تحرتم حقوق اإلنسان.
وهذا الدليل الفني بشأن احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يعرض بالتفصيل اإلجراءات العملية التي عىل الوكاالت الحكومية اتخاذها من
أجل احرتام هذه املوافقة وحاميتها وليك يتمكن كل من منظامت املجتمع املدين ومستخدمو األرايض ومستثمرو القطاع الخاص حول العامل من االمتثال
ملسؤولياتهم فيام يخص املوافقة الحرة املستبقة املستنرية ،بحسب ما تؤيدها الخطوط التوجيهية.

Maria Helena Semedo
نائب املدير العام
منسقة املوارد الطبيعية
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املقدمة

مقدمة

الجدوى من هذا الدليل العميل

تشهد االستثامرات الضخمة يف حيازة األرايض انتشارا ً مطردا ً أكرث من أي وقت مىض عىل امتداد املناطق الجنوبية للكرة األرضية .وكثريا ً ما تستهدف هذه
االستثامرات أرايض خاضعة لحقوق عرفية ال تحظى باالعرتاف املناسب وبالحامية من جانب القوانني الوطنية أو مواقع تعجز فيها الحكومات عن إنفاذ
تغي وجهة استخدامها واستخدام املوارد الطبيعية تبعات كبرية عىل السكان األصليني وعىل أفراد املجتمعات
القانون .وللصفقات املتعلقة باألرايض التي ّ
املحلية الذين يعتمدون بالدرجة األوىل عىل تلك املوارد لكسب سبل معيشتهم وتحقيق رفاههم ولهويتهم الثقافية .وقد أمست حيازة األرايض سيئة
التنظيم مشكلة كربى ال سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب رشق آسيا حيث يهدد األمن الغذايئ وسبل املعيشة املحلية واإلدارة املستدامة للموارد
الطبيعية وحيث أشعل فتيل النزاعات حول األرايض واستغالل حقوق اإلنسان .واملجموعات االجتامعية املهمشة تعاين الخطر بشكل أخص ،مبا يشمل
السكان األصليني وغريهم من أصحاب األرايض العرفيني والنساء أفراد الطبقات الدنيا واألقليات العرقية.
يف مايو/أيار  2012أيدت لجنة األمن الغذايئ العاملي الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات
يف سياق األمن الغذايئ الوطني (واملشار إليها فيام ييل بالخطوط التوجيهية) .وتقدم هذه الخطوط التوجيهية إرشادات عملية إىل الدول واملجتمع املدين
والقطاع الخاص بشأن الحوكمة الرشيدة لحيازة األرايض وتشكل إطارا ً للسياسات والترشيعات والربامج .وبشكل أخص ،تشجع الخطوط التوجيهية احرتام
الحقوق والحوكمة الرشيدة والنتائج املتكافئة التي تضمن سبل معيشة السكان املحليني وتشجع التنمية طويلة األجل القامئة عىل املجتمع املحيل.
وهذا التقرير عبارة عن دليل فني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يحدد اإلجراءات العملية التي عىل الوكاالت الحكومية اتخاذها من أجل
حامية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية واحرتامها وليك يتمكن كل من منظامت املجتمعات املدين ومستخدمي األرايض واملستثمرين يف القطاع الخاص
حول العامل من الوفاء مبسؤولياتهم فيام يخص املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بحسب ما تنص عليها الخطوط التوجيهية يف القسم  .9-9ويصف هذا
الدليل أيضاً كيف ميكن تنفيذ املشاورة واملشاركة مع أصحاب الحقوق املتأثرين بالتغيريات يف استخدام األرايض ،بالتاميش مع الفقرة  3باء -6من
الخطوط التوجيهية (انظر املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية والخطوط التوجيهية").

3

4

املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية
والخطوط التوجيهية
املصدر :الفاو2012 ،

احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

تفصل الخطوط التوجيهية املسؤوليات املتعلقة باملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف األقسام التالية:
ّ
 3باء6-

التشاور واملشاركة :العمل مع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة الذين ميكن أن يتأثروا بالقرارات ،والتامس دعمهم قبل اتخاذ القرارات واالستجابة ملساهامتهم،
مع مراعاة اختالالت القوة القامئة بني األطراف املختلفة وضامن املشاركة النشطة والحرة والفعالة واملجدية واملستنرية لألفراد واملجموعات ،يف عمليات صنع
القرار ذات الصلة.
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وكذلك ،يجب أن تعقد الدول واألطراف األخرى مشاورات بنيّة حسنة مع الشعوب األصلية قبل إطالق أي مرشوع ،أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابري ترشيعية أو
إدارية تؤثر عىل املوارد التي متلك املجتمعات املحلية الحقوق فيها .وينبغي أن تقوم هذه املشاريع عىل التشاور الفعال واملجدي مع الشعوب األصلية عرب
ينص عليه إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،ومع إيالء
مؤسساتها التمثيلية للحصول عىل موافقتها الحرة ،واملسبقة ،واملستنرية ،حسب ما ّ
االعتبار الواجب ملواقف ومفاهيم كل دولة .ويجب أيضاً أن ت ُنظَّم عمليات املشاورات واتخاذ القرارات من دون تخويف ،وأن تجري يف جو من الثقة .وينبغي
تطبيق مبادئ التشاور واملشاركة كام وردت يف الفقرة  3باء -6يف حاالت املجتمعات املحلية األخرى املذكورة يف هذا القسم.
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ويف حالة الشعوب األصلية ومجتمعاتها ،ينبغي للدول أن تضمن ات ّساق جميع اإلجراءات مع املوجبات القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل ،ومع إيالء
االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية ،مبا فيها ،حسب االقتضاء ،االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل
الدولية (رقم  )169املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة ،وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية .كذلك ،يجب أن ت ُجري الدول
واألطراف األخرى مشاورات بنيّة حسنة مع الشعوب األصلية قبل إطالق أي مرشوع استثامر يؤثر عىل املوارد التي متلك املجتمعات املحلية الحقوق فيها .ومن
شأن هذه املشاريع أن تستند إىل عملية تشاور ف ّعالة ومجدية مع أفراد من الجامعات السكانية األصلية ،كام هو مبني يف الفقرة  .9-9كام يجب أن ترسي مبادئ
التشاور واملشاركة الواردة يف هذه الخطوط التوجيهية عىل االستثامرات التي تستخدم موارد تعود ملجتمعات محلية أخرى.

ما هي املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
برزت املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية كأحد معايري حقوق اإلنسان الدولية املنبثقة عن الحقوق الجامعية للشعوب األصلية بتقرير مصريها
وبأراضيها وأقاليمها وممتلكاتها األخرى .ولغايات هذا الدليل يجب اعتبارها مبثابة حق جامعي للشعوب األصلية بصنع قراراتها من خالل ممثليها
الذين تختارهم بحرية ومن خالل املؤسسات العرفية وغريها من املؤسسات ،ومبنح موافقتها أو حجبها قبل صدور موافقة الحكومة أو القطاع
أو أي طرف خارجي آخر ألي مرشوع كفيل بالتأثري يف أراضيها أو أقاليمها ومواردها التي متلكها أو تشغلها أو تستخدمها بشكل عريف.
ولذا فهي ليست حقاً مستقالً بحد ذاته بل هي تعرب عن مجموعة أوسع من ضامنات حقوق اإلنسان التي تكفل حقوق الشعوب األصلية
بالتحكم بحياتها وسبل معيشتها وأراضيها وحقوقها وحرياتها األخرى .وقد وصفت املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية عىل أنها معيار مكمل
ووسيلة لتفعيل تلك الحقوق الجوهرية. 1

 1تقرير املقرر الخاص بشأن حقوق الشعوب األصلية ،James Anaya ،الوثيقة رقم 6( 47/A/HRC/21 .يوليو/متوز  )2012يف الفقرة  .51وباملثل فإن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
ترشح ذلك كالتايل" :ينبغي تفسري رشط املوافقة عىل أنه من الضامنات املشددة لحقوق الشعوب األصلية ،نظرا ً إىل صلتها املبارشة بالحق يف الحياة وبالهوية الثقافية وغري ذلك من حقوق
اإلنسان األساسية ،فيام يتعلق بتنفيذ خطط التنمية أو االستثامر التي تؤثر يف املضمون األسايس للحقوق املذكورة .وبالتايل فإن واجب الحصول عىل املوافقة يستجيب إىل منطق النسبية فيام
خص الحق يف امللكية األصلية وبالحقوق األخرى التي تتصل بها".
حقوق الشعوب األصلية والقبلية بأرايض أجدادها ومواردها الطبيعية 30 ،09/OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56 .ديسمرب/كانون األول  2009يف الفقرة .333
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وبالتايل ينبغي احرتامها إىل جانب الحقوق األخرى ،مبا يف ذلك الحقوق املتعلقة بالحوكمة الذاتية واملشاركة والتمثيل والثقافة والهوية وامللكية،
وبشكل أهم األرايض واألقاليم .وال يجب احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية وحسب ،فباإلضافة إىل ما تقدم ،ال يجب أن يؤدي أي إجراء
إىل تقويض متتع الشعوب األصلية بحقوق اإلنسان حتى يف الحاالت التي يكون قد تم الحصول فيها عىل موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية.
ينص إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بوضوح عىل واجب الدول بالحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من
جانب الشعوب األصلية فيام يخص اإلجراءات التي قد تستوجب إبعاد الشعوب األصلية عن أراضيها (املادة  )10أو تخزين عنارص خطرة عىل
أراضيها (املادة  .))2(29فضالً عن ذلك ،ومع مراعاة مبدأ تقرير املصري وأحكام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ككل ،ينبغي
للدول أن تنال املوافقة بشأن املسائل ذات األهمية األساسية لحقوق السكان األصليني وصمودهم ووكرامتهم ورفاههم .وينبغي للموافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية أن تطبق بالتاميش مع كافة القرارات التي قد تؤثر يف حقوقهم.
ويرتبط هذا الواجب بواجب الدولة الذي يقيض باحرتام الحقوق األوسع للسكان
األصليني بتمثيلهم من خالل مؤسساتهم الخاصة؛ ومامرسة القانون العريف؛ وملكية
األرايض واألقاليم واملوارد الطبيعية التي ميلكونها أو يشغلونها أو يستخدمونها تقليدياً؛
والتعبري عن ثقافاتهم وبشكل أسايس ،بتقرير مصريهم.
ترتبط املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية كذلك بحق املشاركة ،وتتضمنه ،إىل جانب
الحقوق األخرى الواردة يف وثائق ملزمة قانونياً مبا فيها التالية:
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
•العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
•االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
•االتفاقية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة (اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم )169
•االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
•امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق املرأة يف أفريقيا
•اتفاقية التنوع البيولوجي.
يحمي كل من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حق الشعوب يف تقرير
مصريها .وفيام أ ّن هذان الصكان امللزمان عاملياً ال يذكران رصاحة مبدأ املوافقة
الحرة واملسبقة واملستنرية ،فإن لجنة حقوق اإلنسان التي ترصد االمتثال للعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ولجنة الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية التي ترصد االمتثال للعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،قد فرستا ملرات كثرية هذين العهدين عىل

عنارص املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية

املصدر :منتدى األمم املتحدة الدائم
املعني بقضايا الشعوب األصلية،
2005؛ آلية الخرباء املعنية بحقوق
الشعوب األصلية.2011 ،

صفة الحرة تستتبع انتفاء اإلكراه أو الرتهيب أو التالعب.
صفة املسبقة تستتبع أن يتم التامس املوافقة يف وقت مسبق مبا فيه الكفاية ألي إذن أو
استهالل ألنشطة ،مع احرتام الرشوط الزمنية للعمليات التشاورية مع السكان األصليني
وموافقتهم.
صفة املستنرية تستتبع تقديم كافة املعلومات املتعلقة بالنشاط إىل السكان األصليني ،وأن
تكون املعلومات موضوعية ودقيقة ومقدمة بطرق أو بأشكال يفهمها السكان األصليون.
وتشمل املعلومات ذات الصلة:
-1

طبيعة أي مرشوع مقرتح وحجمه ووتريته ومدته وقابلية الرتاجع عنه؛

-2

سبب (أسباب) املرشوع أو الغاية منه؛

-3

موقع املناطق التي ستتأثر باملرشوع؛

-4

تقييم متهيدي للتأثريات املحتملة ،اقتصادياً واجتامعياً وثقافياً وبيئياً ،مبا يف ذلك
املخاطر واملنافع املمكنة؛

-5

املوظفون الذين تحتمل مشاركتهم يف تنفيذ املرشوع؛

-6

اإلجراءات التي قد ترتتب عىل املرشوع.

املوافقة تستتبع أن السكان األصليني قد وافقوا عىل النشاط موضوع املشاورة .وللسكان
األصليني كذلك صالحية حجب موافقتهم أو منحها برشوط .املشاورة واملشاركة عنرصان
رئيسيان من عملية التامس املوافقة .وينبغي للمشاورة أن تتم بحسن نية ،األمر الذي يتطلب
من بني أمور أخرى مراعاة آراء السكان األصليني يف العملية أو تقديم مربرات موضوعية يف
حال عدم إمكانية مراعاتها .وعىل األطراف إقامة حوار يسمح لهم بتحديد حلول مناسبة
وقابلة للتطبيق يف جو من االحرتام املتبادل واملشاركة الكاملة واملنصفة مع إتاحة الوقت
الكامل للتوصل إىل قرارات .ويجب أن يكون السكان األصليون واملجتمعات املحلية قادرين
عىل املشاركة من خالل ممثليهم املختارين بحرية ومؤسساتهم العرفية أو غريها من
املؤسسات .وتفضل مشاركة النساء والشباب واألطفال حني يكون ذلك مناسباً.
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أنهام يستوجبان املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية كتعبري عن تقرير املصري  . 2وقد كانت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي
التي ترصد االمتثال للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية قد عربت عن رأيها عالياً هي أيضاً فيام يخص حقوق السكان
األصليني املتعلقة بأراضيهم ودعت تكرارا ً الدول إىل االعرتاف بتلك الحقوق وحاميتها وتطبيق املوافقة الحرة املسبقة املستنرية  .3متنع
معاهدة منظمة العمل الدولية رقم  169إزالة و/أو تغيري سكن الشعوب األصلية والقبلية من أراضيها من دون موافقتها الحرة
واملستنرية .كام أن معيار "املوافقة واملشاركة" الوارد يف اتفاقية التنوع البيولوجي قد س ّوي هو أيضاً باملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية
وتم التأكيد عليه يف الخطوط التوجيهية الطوعية "أكوي كون" التفاقية التنوع البيولوجي.
باإلضافة إىل ذلك ،تفرض تلك الصكوك احرتام عادات السكان األصليني وتقاليدهم مبا يف ذلك مؤسساتهم وطرق التمثيل التي
يتبعونها فيام يتعلق بعمليات صنع القرار مثل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية .وبالتايل ،فإن الطريقة املحددة التي تتم عمليات
صنع القرار املتعلقة باملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بناء عليها ،قد تتفاوت اعتامدا ً عىل األعراف والتقاليد املتبعة لدى الشعوب
أو الجامعات املعنية.

 2انظر من بني أمور أخرى Angela Poma Poma ،مقابل بريو ،الوثيقة  24 ،2006/CCPR/C/95/D/1457أبريل/نيسان 2009؛ املالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان ،توغو :الوثيقة
 CCPR/C/TGO/CO/4، 11مارس/آذار  2011يف الفقرة 21؛ املالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان ،كولومبيا :الوثيقة  CCPR/C/COL/CO/6، 4أغسطس/آب  ،2010يف الفقرة 25؛
لجنة الحقوق االقتصادية االجتامعية والثقافية ،املالحظة العامة رقم  ،21حق الجميع يف املشاركة يف الحياة الثقافية (املادة  ،15الفقرة ( 1أ) ،من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،املعتمدة يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة من  2إىل  20نوفمرب/ترشين الثاين  UN Doc. E/C.12/GC/21، 21 ،2009ديسمرب/كانون األول  ،2009الفقرة .7-36
 3انظر مثالً التوصية العامة رقم  23بشأن الشعوب األصلية التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي يف دورتها الحادية والخمسني 18 ،أغسطس/آب  ،1997الفقرة ( 4د)؛
أسرتاليا :الوثيقة  CERD/C/AUS/CO/14، 14أبريل/نيسان  ،2005الفقرة 11؛ غيانا :الوثيقة  CERD/C/GUY/CO/14، 4أبريل/نيسان  ،2006الفقرة 19؛
كمبوديا :الوثيقة  CERD/C/304/Add.54، 31مارس/آذار  ،1998الفقرتان  13و19؛ غواتيامال :الوثيقة  CERD/C/GTM/CO/11، 15مايو/أيار  ،2006الفقرة 19؛ سورينام :القرار ،)67( 1
الوثيقة  CERD/C/DEC/SUR/4، 18أغسطس/آب  ،2005الفقرة .3
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الواجبات واملسؤوليات
يتوجب عىل الحكومات ،بصفتها أعضاء يف األمم املتحدة ويف معاهدات إقليمية أخرى وبالتاميش مع الصكوك الخاصة بحقوق اإلنسان التي
التزمت بها ،أن تضمن احرتام حقوق اإلنسان الخاصة بالسكان األصليني وحاميتها وإحقاقها .وباملثل لديها واجب ضامن قيام األطراف األخرى،
مبا يف ذلك عىل وجه الخصوص القطاع الخاص ،باحرتام تلك الحقوق عرب حاميتها بصورة نشطة حيثام كان ذلك رضورياً .ولذا ينبغي عىل
الحكومات أن تستعرض ،وحيثام اقتىض ذلك ،أن تنقح القوانني الوطنية وأن تضع أو تحفظ حلوالً قضائية فعالة أو غريها من الحلول التي ميكن
من خاللها إنفاذ تلك الحقوق وتضمن احرتام الرشكات لها كذلك .ولغايات هذا الدليل ،يعني ذلك أن عىل الحكومات أن تضمن اعرتاف القوانني
الوطنية بالحقوق العرفية للمجتمعات املحلية والشعوب األصلية بأراضيها وأقاليمها ،وتوفري شخصية قانونية لهيئاتها التمثيلية التي تخرتاها
بنفسها ،وتقديم حلول قضائية وغريها من العالجات الفعالة إلنفاذ تلك الحقوق وسواها من الحقوق ،وفرض حصول الوكالء الحكوميني
والرشكات عىل موافقتها الحرة واملستنرية قبل تطبيق إجراءات قد تؤثر يف حقوق هؤالء.
شهد القطاع الخاص يف السنوات األخرية انتشارا ً للمبادرات الطوعية لوضع
املعايري التي تعرتف بأهمية حامية الحقوق العرفية املتعلقة باألرايض وغريها من
املوارد الطبيعية .ويف الوقت نفسه تشدد املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن
األعامل التجارية وحقوق اإلنسان أنه عىل الرغم من أن الحفاظ عىل حقوق
اإلنسان هو من موجبات الحكومات ،فالرشكات أيضاً مسؤولة عن احرتام حقوق
اإلنسان ،وهذه املسؤولية موجودة مبعزل عن قدرة الدول و/أو رغبتها يف تنفيذ
موجباتها يف مجال حقوق اإلنسان .وهناك الكثري من املعايري الطوعية يف القطاع
الخاص التي تفرض عىل الرشكات نيل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من كل
من الشعوب األصلية واملجمعات املحلية قبل الرشوع يف أعامل التنمية املقرتحة،
باعتبار ذلك مامرسة جيدة قامئة عىل التسليم بأن للرشكات موجبات معنوية
وأخالقية تفوق رشوط الحد األدىن للقوانني الوطنية.4
باإلضافة إىل ذلك ،فإن السياسات التشغيلية لعدد من املؤسسات املالية الدولية

قانون حول حقوق الشعوب
األصلية يف الفلبني

للكثري من البلدان قوانني وطنية ترمي إىل ضامن إجراءات منصفة لنقل األرايض ،تتامىش مع واجب
الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،ولكن قلة منها اعتمدت قوانني وطنية تذكر
رصاحة املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بصفتها واجباً .غري أ ّن االستثناء امللحوظ هو الفلبني
حيث ينص القانون حول حقوق الشعوب األصلية عىل وجوب نيل املوافقة الحرة واملسبقة
واملستنرية عىل أي نشاط قد يؤثر يف حقوق السكان األصليني املتعلقة باألرايض وباملوارد .تخضع
إجراءات حامية الحقوق العرفية املتعلقة باألرايض إىل إرشاف اللجنة الوطنية الفلبينية املعنية
بالشعوب األصلية التي نرشت واستعرضت عدة نسخ من التنظيامت التي تحدد العملية الالزمة
من أجل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية .أما الدروس الرئيسية املستفادة من هذه التجربة
فتقول بأن عىل إجراءات احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية أن متنح الشعوب األصلية املجال
الكامل ملامرسة قانونها العريف ومتثيل نفسها عىل الوجه الذي ترتأيه بحرية ،وأن عىل قرارات
الحكومة أن تكون شفافة وقابلة للمساءلة.

تدعو إىل نيل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من الشعوب األصلية عىل
املشاريع املالية التي قد تؤثر عىل أراضيهم ومواردهم  .واملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية هي أيضاً من "املبادئ والحقوق" الجوهرية للشعوب
األصلية مبوجب سياسة الفاو بشأن الشعوب األصلية والقبلية (الفاو ،)2010 ،فتوجه بذلك تعاطي املنظمة واملشاركة الفاعلة للسكان األصليني
يف األنشطة اإلمنائية التي قد تؤثر فيهم.

 4تضم األمثلة اللجنة العاملية املعنية بالسدود واستعراض الصناعات االستخراجية ومجلس رعاية الغابات ،واملائدة املستديرة عن زيت النخيل واملائدة املستديرة عن الرابطة الرشيدة للصويا
واجتامع املائدة املستديرة املعنى بالتنمية املستدامة للمواد االحيائية.
 5وهي تضم املؤسسة املالية الدولية ،والبنك االورويب لالنشاء والتعمري ومرصف التنمية اآلسيوي ومرصف التنمية للبلدان األمريكية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية .يف يناير  ،2012وافق
العديد من املصارف التجارية الرائدة حول العامل والتي متتثل ملبادئ التعادل ،عىل تطبيق معايري األداء املحدثة للمؤسسة املالية الدولية عىل تقديم مشاريعها فأيدت هكذا بشكل رصيح
الحق يف املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية .وقد رشع البنك الدويل يف عملية مدتها سنتان لتحديث وتوحيد سياساته الوقائية البيئية واالجتامعية من أجل منح أهمية أكرب للحق يف املوافقة
الحرة واملسبقة واملستنرية.
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وعىل صعيد التنفيذ العميل للموافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،ينبغي لكل من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية نفسها ،باعتبارها أصحاب
الحقوق ،التأثري يف شكل العملية ومنطها واملشاركني فيها مبا يدفع الدول والجهات األخرى إىل احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية .ومن
أجل استيفاء معيار املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يجب بذل الجهود لفهم العمليات العرفية املحددة أو غريها من عمليات صنع القرار
التي يجري تحديدها بحرية وتستخدمها الشعوب أو املجتمعات املعنية.

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان

امللزمة وغري امللزمة

حق املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

املعايري الطوعية
والسياسات التشغيلية للقطاع

الخطوط التوجيهية
الطوعية للفاو

املعايري الطوعية للمؤسسة
املالية الدولية وسياساتها
الخاص التشغيلية

املقدمة

ممن ينبغي الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
تقوم املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بوضوح عىل حقوق الشعوب األصلية .ويف الوقت الراهن ،ال يعترب القانون الدويل واضحاً يف ما يخص
حقوق األرايض واملوارد التي تعود إىل األفراد أو املجموعات األخرى التي قد ال تعترب نفسها "قبلية" أو "أصلية" والتي عىل الرغم من ذلك تستطيع
الوصول إىل األرايض واملوارد من خالل القانون العريف أو الوراثة التقليدية أو اإلجراءات غري الرسمية األخرى .وتستوجب الخطوط التوجيهية
مشاورة ومشاركة نشطة وحرة وفعالة ومجدية ومستنرية مع جميع األطراف املعنية ،مبا فيها الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات ذات
الحيازات العرفية ،بحسب ما تنص عليه الفقرة  3باء ،-6وباإلضافة إىل ذلك تستوجب احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف التعاطي مع
الشعوب األصلية.
ال يوجد تعريف متفق عليه دولياً للشعوب األصلية ولكن القانون الدويل يوضح أن هذا املفهوم يشمل الشعوب التي تسمى عادة
بالشعوب "القبلية" وتقوم الوكاالت الدولية بتطبيق هذا التعبري عىل املجموعات املميزة عرقياً التي لها عالقات وثيقة بأرايض أجدادها .أما
الخصائص املشرتكة املستخدمة لتعريف تلك الشعوب فهي:
•تعريفهم ألنفسهم كأعضاء يف مجموعة ثقافية أصلية مميزة ،واعرتاف اآلخرين بهذه الهوية؛
•التعلق الجامعي مبوائل مميزة جغرافياً أو بأراض متوارثة عن األجداد يف منطقة املرشوع وباملوارد الطبيعية يف تلك املوائل واألرايض؛
•مؤسسات عرفية ثقافية أو اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية مختلفة عن تلك املوجودة يف املجتمع والثقافة املهيمنني؛
•لغة أصلية تختلف يف أحيان كثرية عن اللغة الرسمية للبلد أو اإلقليم (البنك الدويل.)2005 ،
ميكن االعتبار منطقياً بأن املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،باعتبارها حقاً بتقرير املصري تنطبق عىل جميع الشعوب التي تعرف نفسها
عىل هذا األساس والتي تحافظ عىل عالقات عرفية بأراضيها ومبواردها الطبيعية ،ما يشري إىل أنها تطبق بشكل واسع يف أرياف أفريقيا وآسيا ومن
قبل الكثري من املجتمعات األفريقية األمريكية الريفية.
وعىل الحكومات والرشكات أيضاً التنبه إىل أنه حيثام يُحدد أن املجتمعات الريفية ليست أصلية بهذا املعنى األوسع ،ال تؤدي األنشطة
اإلمنائية املخطط لها عىل أرايض هكذا مجتمع إىل حرمان هذا األخري من حقوقه األعرض .وهذه الحقوق تشمل الحق يف الحياة وبامللكية
ومبستوى معييش مناسب مبا يف ذلك الغذاء واملياه والسكن الالئق .وينبغي لجميع عمليات إمتالك األرايض أن تتم مبوجب اإلجراءات
القانونية التي تضمن حقوق الناس ،عىل أن تسبقها إجراءات املشاورة واملشاركة التي ترمي إىل ضامن دعمهم .وبعض النظم الطوعية
إلصدار الشهادات ال تصدر أية شهادات إىل مشاريع منفذة عىل أراض للمجتمع املحيل خصصت إىل أطراف ثالثة من خالل مامرسة سلطة
الدولة عىل أرض منزوعة امللكية.
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فوائد املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية
يف نهاية املطاف ،يعود احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بالنفع عىل كل من الدولة والرشكات عىل املدى البعيد ،عرب خفض احتامل
نشوب الخالفات التي قد تتصاعد إىل حد النزاعات .ويحول ذلك دون خسارة فرص االستثامر التي قد تختفي يف حال اختار املستثمرون التوجه
إىل بلدان أخرى يعتربون أن االستثامرات فيها مأمونة أكرث .وهكذا فإن احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يفيد كل األطراف املعنية ويحمي
سبل معيشة املجتمعات املحلية ،ويعزز االستمرارية العملية واملالية واستدامة العمليات التجارية وبالتايل يزيد من اإلمكانات االستثامرية
والفرص للبلدان النامية.
"إن واجب الدولة بالحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من الشعوب األصلية يعطي الحق للشعوب األصلية بأن تحدد بفعالية
نتيجة صنع القرارات الذي يخصها وليس فقط مجرد الحق يف املشاركة يف تلك العمليات".
النتائج مهمة بقدر
اإلجراءات فيام خص
املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية

6

تستوجب املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ضامن بأن تتمكن املجتمعات املحلية من املشاركة بشكل مفيد يف عمليات صنع القرارات وبأن
تراعى شواغلها وأولوياتها وتفضيالتها يف تصميم املشاريع واملؤرشات والنتائج .باختصار ،وكام تنص عليه آلية خرباء األمم املتحدة حول حقوق
الشعوب األصلية" :إن واجب الدولة بالحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية من الشعوب األصلية يعطي الحق للشعوب األصلية
بأن تحدد بفعالية نتيجة صنع القرارات الذي يخصها وليس فقط مجرد الحق يف املشاركة يف تلك العمليات ".ولذا تستوجب املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية باإلضافة إىل ما تقدم أن تتمكن املجتمعات املحلية من أن تتفاوض من أجل نتائج منصفة وقابلة للتنفيذ وأن متنع
موافقتها عىل املرشوع املعني يف حال عدم املراعاة الواجبة الحتياجاتها وأولوياتها وشواغلها .أما املشاورات واملفاوضات التي ال تحل األسباب
التي تحدو املجتمع املحيل عىل االعرتاض أو تحقيق التوافق ،فتقدم ضامنة ضعيفة بوجه النزاعات املكلفة واملعرقلة.

 6مجلس حقوق اإلنسان ،آلية الخرباء حول حقوق الشعوب األصلية ،التقرير النهايئ حول دراسة تناولت الشعوب األصلية وحق املشاركة يف صنع القرار .مشورة آلية الخرباء رقم :)2011( 2
الشعوب األصلية والحق يف املشاركة يف صنع القرارات ،الوثيقة  17 ،42/UN Doc. A/HRC/18أغسطس/آب  ،2011الفقرة .21

إرشادات عملية
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إرشادات عملية

إرشادات عملية

تشكّل اإلجراءات املوىص بها واملفصلة فيام ييل إرشادات عملية حول كيفية احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية وهي تتضمن مشورة
موجهة إىل الحكومات والرشكات والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية .أما األقسام ذات الصلة من الخطوط
التوجيهية فرتد يف الحوايش .وقد تم إبراز الخطوات التي تخص جهات محددة دون سواها عند املقتىض.
وال ينبغي اعتبار هذه الخطوات املقرتحة عملية "معلبة جاهزة لالستخدام" .بل هي باألحرى جزء من عملية متكررة وجارية قد تستدعي تكرار
خطوات محددة أو متديدها أو إعادة متوضعها ضمن العملية األوسع والتي يجب فيها مراعاة تنوع الجهات ووجهات النظر املعنية .وعىل
املعلومات يف كل املراحل أن تكون شفافة وسهلة الوصول من قبل األطراف املعنية .وتجدر اإلشارة إىل عدم تحديد التعاقب املحدد للخطوات
املطلوبة :فهو سيتفاوت بتفاوت السياقات االجتامعية واالقتصادية والقانونية واملتعلقة بالسياسات ،حيث تكتسب الحقوق الخاصة باألرايض
ألنواع مختلفة من املشاريع .ويف أعقاب تنفيذ كل إجراء ،يجب توزيع الوثائق ذات الصلة عىل نطاق واسع ويجب التامس تعليقات جميع
األطراف يك تتم صياغة الخطوات التالية للعملية بصورة مشرتكة.

إرساء أسس التنفيذ
قبل تنفيذ عملية معينة اللتامس املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،ينبغي النظر أوالً يف العنارص التالية:
العملية .مبا أن رشط الحصول عىل املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ليس حقاً مستقالً بحد ذاته ،ال يجب تحجيمه إىل "معلبة جاهزة
لالستخدام" تنتهي بقيام املجتمع املعني بالتوقيع عىل اتفاق .فإن احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يضمن للشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية صوتاً يف كل مرحلة من مراحل التخطيط اإلمنايئ وتنفيذ املشاريع التي قد تؤثر يف حقوقهم األوسع .وقد يشمل ذلك
حق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف تقرير أي نوع من عمليات التشاور وصنع القرار هي األنسب لها .إن الحصول عىل املوافقة
األولية قد يكون فقط الخطوة األوىل ،فعىل امتداد عملية املرشوع ،تعترب املشاركة املتواصلة للمجتمعات املحلية والرصد التشاريك والتحقق
املتني ،أمورا ً رضورية لدعم املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية.
املوارد .باإلضافة إىل الوقت ،تعترب املواد واملوارد البرشية من األمور الرضورية الحرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،بصورة قوية وقابلة
للتدقيق .ويتطلب األمر االستثامر يف البرش ومواد واسرتاتيجيات التواصل وأنشطة بناء القدرات والتدقيق املستقل واملشورة الفنية والقانونية.
وسوف يحتاج أصحاب الحقوق أيضاً إىل موارد مناسبة لبناء قدراتهم من أجل تدارس املرشوع أو الربنامج املقرتح.
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وحيثام يهتم أصحاب الحقوق باملشاركة يف تصميم مرشوع وتنفيذه ،ستكون هناك حاجة إىل موارد إضافية من أجل التدريب املناسب
وتطوير املهارات .وعىل مقرتحي املشاريع أن يدركوا أن احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يشكل كلفة ضمنية ورضورية لتنمية
املرشوع .وحيثام كان ذلك مناسباً ،عىل القامئني عىل التنمية أن يجدوا طرقاً مفتوحة وقابلة للمساءلة من أجل تحويل األموال إىل املجتمعات
املحلية حفاظاً عىل سالمة العملية وعىل استقاللية دور املجتمع املحيل.
الوقت .عىل امتداد عملية احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية بأرسها ،يجب استشارة الشعوب األصلية واملجتمعات
املحلية كمجموعة كاملة ،طيلة الوقت الذي يلزمها ليك تفهم املقرتحات وتنظر فيها وتحللها .وكلام زاد الوقت املخصص
إلقامة تواصل جيد يف بداية العملية التفاوضية ،زاد احتامل سري املفاوضات يف جو من االتفاق بعد ذلك .والحقيقة أن
العملية املترسعة ستحول من قدرة املجتمعات املحلية عىل بناء توافق عام قبل اتخاذ القرارات النهائية .وهذا كفيل

العوامل التي تؤثر يف
الوقت واملوارد الالزمة
الحرتام املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية

واملوارد من كافة األطراف املعنية كام ميكن للخالفات الناشئة عن العملية املترسعة أن تؤدي إىل انهيار الثقة املتبادلة

املصدر.Anderson، 2011 :

واملساءلة الرضوريتني للحصول عىل املوافقة والحفاظ عليها .وإن االستعداد الستثامر الوقت واملوارد يف العملية يخفف

بالتسبب بخالفات بني املجتعامت وداخلها وبني الرشكة والحكومة .قد يتم التشكيك يف رشعية االتفاق وقد تدعو الحاجة
إىل بدء العملية من جديد انطالقاً من النقطة التي نشأ فيها الخالف .ويف النهاية سوف يستوجب ذلك املزيد من الوقت

•عدد الجهات الفاعلة واملجموعات املهتمة املشاركة يف املفاوضات ويف صنع القرارات؛
•االنتشار الجغرايف وقابلية الوصول؛
•فعالية القيادة الحالية واالتساق االجتامعي؛
•القدرة التمثيلية للقيادة الحالية ووصول النساء واملجموعات الضعيفة األخرى إىل صنع القرارات؛
• الطرف املسؤول عن إعالم املجتمع املحيل األوسع غري القادة الذين ميثلونه؛
•فعالية العملية ومستوى الخالف ضمن املجتمع املحيل تجاه املرشوع املقرتح؛

بدرجة كبرية من احتامل وقوع النزاعات والخالفات يف
مراحل الحقة من عمليات املرشوع وهو عامل أسايس
يف االستدامة األطول أجالً لتلك العمليات .وإن الكشف
املبكر لرفض املجمتمعات املحلية للمشاريع قد
يساعد القامئني عىل املرشوع عىل تركيز جهودهم عىل
األرايض املتاحة.

•العمليات والتكنولوجيات اإلعالمية املتاحة؛
•مستوى التعليم واإلملام بالقراءة والكتابة؛
•القيود عىل الوقت التي تحول دون حضور االجتامعات/الوصول إىل األحداث اإلعالمية؛
•مستويات االهتامم يف املشاركة من أجل اكتساب املعلومات الكافية؛
•إتاحة الوسطاء وفعاليتهم؛
•إتاحة وجودة التيسري/املشورة املستقلة؛
•درجة تعقيد املشاكل املتعلقة بحقوق األرايض واملطالبات املتداخلة؛
•حجم املرشوع املعني وتصميمه وتأثرياته.

املشاركة األوسع نطاقاً .من شأن السعي إىل تحقيق املشاركة األوسع نطاقاً للمجتمعات املحلية يف صنع القرار – مبا يف ذلك ،عىل وجه الخصوص
مشاركة النساء والشباب والفقراء واملهاجرين وغري املالكني لألرايض – أن يخفف من احتامل الطعن يف القرارات املتخذة يف مرحلة الحقة أو
من احتامل نشوء شكاوى ضمن املجتمع نفسه .كام أن إدراج تلك املجموعات سيعكس كذلك بشكل أفضل مجموعة القيم واالستخدامات
واملوارد التي يجب أخذها يف االعتبار لدى تنفيذ املرشوع .ويجب أال ننىس بأن املجتمعات ليست متجانسة وأن القرارات قد تختلف من
جامعة إىل أخرى بناء عىل االحتياجات املختلفة.

إرشادات عملية

فرص الوصول .ليك تتمكن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية من صنع قرارات مستنرية ومنح موافقتها عن علم باألمور ،يجب أن تتاح لها
كافة املواد والوثائق املتعلقة باألنشطة .وهذا يعني توفري املواد بصورة رصيحة ويف الوقت املناسب وباألشكال واللغات سهلة املنال والفهم،
ويفضل أن تكون باللغة األم ألولئك السكان مبساعدة مرتجمني .وعىل القضايا اللوجستية عىل غرار التكلفة ووسائل النقل واإلعالم أن توضع
هي أيضاً يف الحسبان لدى تنظيم املشاورات يك ال تحرم املجتمعات املحلية من املشاركة.
الثقة .يف صلب احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،توجد عملية بناء عالقات الثقة والفهم املتبادلني من خالل تقاسم املعلومات الشفافة
باالتجاهني واملساءلة املثبتة والنقاشات واسعة النطاق واملفاوضات املتكررة وااللتزام بحسن النية .ويف هذه العملية ،توافق الرشكة املعنية
عىل احرتام الحقوق األوسع للمجتمعات املحلية واملشاركة يف الحوار واستكشاف الخيارات وتقديم املعلومات والترصف باحرتام واملوافقة
عىل الرتاجع يف حال طلب منها ذلك والدخول يف مفاوضات حيثام تتم املوافقة عىل ذلك ،واملصادقة عىل القرارات التي يتم التوصل إليها
واالمتثال لها .فبهذه الطريقة ،ميكن الحفاظ عىل تفاعل سلمي طويل األجل وتعايش منسجم ،كام ميكن التوصل إىل حلول لنقاط الخالف
بطريقة ودية ومحرتمة .وإن املرونة والطابع غري الرسمي والوقت والفرص للتعارف الشخيص األفضل ،هي كلها أمور مهمة لبناء االحرتام
املتبادل والعقلية املنفتحة .ومن املهم أن يتحىل ممثلو الحكومة والرشكة واملجتمعات املحلية بصالحيات واضحة للتحدث بالنيابة عن
مؤسستهم وقطع تعهدات ملزمة باسمها.
مراعاة الجوانب الثقافية .إن املعايري والتوقعات الثقافية تحدد نهج الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف التعاطي مع عمليات صنع القرار
واملشاركة فيها .فهي قد تؤثر يف سبل التمثيل وآليات صنع القرار والرشوط الزمنية وكيفية جعل االتفاقات ملزمة ومكونات عملية التفاوض
كل من الطرفني .فحيث ال يتم االعرتاف بالسكان األصليني
بحد ذاتها .واالعرتاف بهذه االحتياجات رضوري لتحقيق نتائج متينة ورشعية تريض ّ
أو تسجيلهم كمواطنني ،أو حيث تكون سلطة القانون غائبة واستقاللية القضاء مشكوك فيها ،يصبح من األهمية مبكان احرتام القوانني
العرفية ونظم الرشف العرفية لصنع القرارات والحصول عىل املوافقة.
احرتام حق الرفض .عىل الرشكات والحكومات التي تشارك يف مفاوضات حسن النية مع املجتمعات املحلية ،أن تدرك بأنه حتى حني يتم تنفيذ
عملية إعالمية وتفاوضية شاملة ،يحق للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية رفض البناء أو أي مرشوع عىل أراضيهم العرفية .أما التبعات
املحددة لقرار السكان األصليني بالرفض فتتفاوت بحسب الظروف .ولكن بوجه عام ،أي مرشوع لديه تأثري مبارش ومهم عىل حياة السكان
األصليني وحقوقهم األساسية ،يجب أن يتوقف يف حال حجبوا موافقتهم عنه .وبشكل خاص ،ال يفرتض أن ينقل كل من السكان األصليني
واملجتمعات املحلية بعيدا ً عن أراضيهم كام ال يفرتض أن يتم تخزين أو رمي املواد الخطر عىل أراضيهم من دون موافقتهم الحرة واملسبقة
واملستنرية .ويف حال قررت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية املوافقة ،فيمكنها التفاوض عىل األحكام التي ميكنها مبوجبها املوافقة عىل
مرشوع تنمية مقرتح عىل أراضيها .واالتفاق يف أية مرحلة من مراحل العملية ال يستتبع تلقائياً الرضا واملوافقة كمحصلة نهائية.
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احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

ماذا نعني بعبارة "املسبقة"؟
نظرا ً إىل أن للحكومات موجب أسايس يقيض بضامن احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،ينبغي لها اتخاذ التدابري املطلوبة يف أرسع وقت
ممكن بشأن استخدام األرايض وتخطيط املشاريع بحيث تشمل الشعوب املعنية .وال يجب اتخاذ أي قرار بتخصيص أراض إىل طرف ثالث من
دون إبالغ الشعوب املعنية أوالً وضامن موافقتها من خالل اإلجرءات املبينة أدناه .وللحكومات واجب حيوي بضامن عدم تخصيص األرايض إىل
رشكات – من خالل البيع أو التأجري أو التنازل – بأي شكل من األشكال التي قد تنتهك الحقوق أو تولد النزاعات.
بالنسبة إىل الرشكات قد يكون الوضع أكرث التباساً ،فقد تجد أن األرايض التي اشرتتها من الحكومة (أو من خالل عمليات نقل األرايض) ترزح
تحت عبء الحقوق العرفية التي تغاضت عنها وكاالت الحكومة أو تجاهلتها .ويف تلك الحاالت ينبغي للرشكات أن تناقش مبارشة املجتمعات
املحلية بحسن نية شارحة لها الوضع .وعليها من ثم تنفيذ اإلجراءات املبينة أدناه وإبالغ تلك املجتمعات بأنها لن تزيل األشجار من األرايض أو
تنفذ أهدافها االستثامرية من دون أن تعرتف أوالً بكامل الحقوق العرفية وأن تضمن املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية لخططها من جانب
أصحاب الحقوق املعنيني.
ويجب التسليم بأ ّن تلك الحاالت تضع املجتمعات املعنية يف حالة من الحرمان الكبري .فحاملا تُخصص أراضيها إىل طرف ثالث من دون موافقتها
يقوض ذلك قدرتها يف أية مفاوضات الحقة مع الرشكة.

تحديد أصحاب الحقوق
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تهدف هذه الخطوة إىل أن تحدد ،عرب عملية تشاركية ،من هم أصحاب الحقوق الحاليني ومستخدمي األرايض يف منطقة املرشوع
املستهدفة .فهذا سيساعد عىل تحديد كيفية استخدام املجتمعات املحلية لألرايض فضالً عن أنواع املطالبات التي ترفعها املجموعات
املختلفة بشأن األرض املستهدفة واملوارد الطبيعية املوجودة فيها ،ومن تحق استشارته ومن له سلطة منح املوافقة للمرشوع أو منعها
عنه .ويجب تحديد أصحاب الحقوق يف كافة أنحاء منطقة املرشوع املستهدفة كام يف املناطق املتاخمة .وقد تكون للمجتمعات
املتاخمة مطالب تتعلق باألرايض الواقعة ضمن منطقة املرشوع أو باملوارد املتأثرة باألنشطة الجارية داخلها (مثل املياه) أو لعلها
تستخدم موسمياً تلك املوارد أو لها أشكال أخرى من عالقات الحيازة مع األشخاص القاطنني يف منطقة املرشوع املستهدفة.
ما هي الحقوق العرفية؟

تنبثق الحقوق العرفية من القانون العريف ،الذي هو عبارة عن مجموعة قواعد غري مكتوبة عادة تستمد سلطتها من "التقاليد" .والقوانني
العرفية تتحكم مبجموعة واسعة من املسائل مبا فيها العالقات األرسية وقانون امللكية واستخدام األرايض واملوارد الطبيعية وملكيتها .وتعني
الحيازة العرفية لألرايض األنظمة التي تستخدمها مجتمعات ريفية كثرية للتعبري عن ملكية األرايض واملوارد الطبيعية التي تتضمنها وإدارتها
واستخدامها والوصول إليها ونقلها وتنظيمها .والحيازة العرفية غالباً ما ترتبط ارتباطاً معقدا ً باملفاهيم املحلية للقرىب واألجيال املتحدرة
والتعريفات االجتامعية األوسع نطاقاً ألدوار وحقوق األفراد واملجموعات ضمن املجتمع.
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إرشادات عملية

تنبع القوانني والحقوق العرفية من املجتمع املحيل أكرث من الدولة (القانون الترشيعي) ومع أن هناك تداخل كبري بني هذين النظامني عىل
األرض ،ال تحظى الحقوق العرفية دامئاً باالعرتاف أو بوزن مساو للحقوق القانونية من قبل الدولة .قد تكون الحقوق العرفية غري رسمية
(أي من دون اعرتاف رسمي من الدولة) أو قد تكون رسمية حني متنح قوة قانونية من قبل املعاهدات الدولية املربمة أو الدساتري الوطنية
أو القوانني الترشيعية أو املراسيم أو من خالل قرارات املحاكم .والحقوق العرفية لألرايض تتفاوت بدرجات كبرية عرب املجتمعات املحلية بناء
عىل مواقعها والتنظيامت االجتامعية وطرق كسب املعيشة .ويف بعض املجتمعات املحلية ميكن لألرايض واملوارد الطبيعية أن تكون مملوكة
بصورة جامعية وأن تستخدم وتدار عىل أساس املساواة (يشار إليها أحياناً باألرايض "املشاعة" ذات الحيازة العرفية) .وكثريا ً ما تكون الحقوق
"متداخلة" أي عىل سبيل املثال حني تكون هناك أراض زراعية فردية أو أرسية مملوكة ضمن أراض مشاعة أوسع .وتتمتع األرايض واملوارد
الطبيعية كذلك بقيمة اجتامعية وثقافية وروحية واقتصادية وبيئية وسياسية بالنسبة إىل الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات التي تتبع
نظم الحيازة العرفية.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
إجراء املقابالت واملشاورات وعقد نقاشات جامعات الرتكيز عىل أن تستكمل أو تقرتن باستبيانات لتحديد ما ييل:
•األفراد والعائالت والقرى والعشائر والكيانات االجتامعية األخرى يف منطقة املرشوع ويف املناطق املتاخمة؛
•طبيعة العالقات القامئة بني تلك املجموعات التي قد تقوم عىل عالقات القرىب وأيضاً عىل الروابط االجتامعية االقتصادية األوسع عىل غرار
الروابط التجارية أو السياسية أو االقتصادية أو الثقافية؛
•املواقع الجغرافية وإجاميل عدد السكان للمجموعات املختلفة التي جرى تحديدها .ميكن استخدام الخرائط ونظم تحديد املواقع العاملية
من أجل تحديد املواقع .وتذكروا أن بعض املجتمعات املحلية قد تكون كثرية الرتحال وتهاجر بحسب املواسم عرب أراض معينة بناء عىل
طريقتها يف كسب املعيشة .وقد تشمل األمثلة الصيادين-الجامعني والرعاة واملزارعني املتنقلني والعامل املؤقتني؛
•الوحدات اإلدارية التي تعيش فيها املجتمعات املحلية ومتارس حقوقها (مثل املنطقة أو اإلقليم أو املقاطعة)؛
•طبيعة العالقات القامئة بني املجتمعات املحلية والدولة من حيث الحوكمة واإلدارة ومامرسة القانون العريف واالعرتاف بالحقوق العقارية،
والسيام بناء عىل الحقوق العرفية؛
•تاريخ شغل األرايض واستخدامها من قبل املجتمعات املحلية ،وكيف ترتبط هذه املجتمعات باألرض؛ ونظامها العريف لحيازة األرايض
وإدارتها ووراثتها؛ وكيف تنظم عمليات نقل ملكية األرايض فيام بني املجتمعات وضمنها ومع األطراف الخارجية .يف حال وجود مجموعات
عرقية متعددة محاولة فهم كيف يرتبط الناس ببعضهم البعض وكيف ينظمون عالقاتهم بالنسبة إىل األرض واملوارد الطبيعية؛
•كيف تربر املجتمعات املحلية مطالباتها باألرايض وباستخدام األرايض .وميكن أن يشمل ذلك القانون العريف أو سلسلة النسب أو التوريث
أو الرشاء أو التأجري أو برامج االستيطان التي ترعاها الدولة .ويجب األخذ يف االعتبار أن أصحاب الحقوق ومستخدمي األرايض قد ال يكون
دامئاً نفس األفراد أو املجتمعات؛
وغيت السكان الحاليني وعالقتهم مع األرض واستخدامهم لها .وهذه العوامل قد تشمل الحروب
•العوامل التاريخية املمكنة التي طبعت ّ
األهلية املاضية أو الجارية واملهجرين الداخليني وأمناط الهجرة أو التنمية الحرضية والزراعية؛
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•الخصائص الدميوغرافية للمجتمعات املحلية .وميكنها أن تشمل املجموعات العمرية والنسب بني الجنسني ومجموعات السكان املحليني
واملهاجرين8؛
•وضع املرأة ودورها يف املجتمعات املحلية .وميكن أن يشمل ذلك دورها يف توزيع العمل وحقوقها يف استخدام األرايض وصالحية اتخاذ
القرارات وكيفية متثيلها ؛
•أنواع سبل املعيشة يف املجتمعات املحلية واملوارد التي تعتمد عليها لكسب معيشتها .وقد تشمل الزراعة الدامئة أو املوسمية والرعي وصيد
األسامك وصيد الطرائد وجمع الخرض والفاكهة أو جملة من هذه األمور؛
•النظم املحلية إلدارة املوارد الطبيعية واستخدامها .وميكن أن تشمل إدارة واستخدام املياه من األنهار والبحار واألرايض والغابات واملحاصيل
والرثوة الحيوانية .يعتمد معظم سكان األرياف عىل اقتصادات مختلطة ويستخدمون بطرق مختلفة جدا ً األرايض واملوارد؛
•األشكال املحلية للتنظيم االجتامعي مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص :األفراد واملؤسسات املسؤولة عن صنع القرارات وإنفاذ القوانني
الخطوط التوجيهية بشأن القيمة
الثقافية لألرض وللموارد الطبيعية
املصدر :الفاو2012 ،

العرفية؛ واملامرسات الدينية واألنشطة االقتصادية والعالقات ما بني املجتمعات وداخل املجتمع الواحد؛ والسلطة السياسية واستخدام
املوارد الطبيعية وإدارتها؛
•املستويات املحلية لإلملام بالقراءة والكتابة .فحيثام تكون املجتمعات املحلية ،مبا يف ذلك قادتها ،أم ّية أو شبه أم ّية ،سيكون من املهم ضامن
أن تكون كافة املعلومات التي تنقل إليها متاحة بأشكال ولغات سهلة الفهم

 1-9عىل الجهات من دول وغري دول أن تقر بأن لألرايض ومصايد األسامك والغابات قيمة

ومناسبة ،وأن تكون كافة اإلجراءات مسجلة صوتياً من أجل الرجوع إليها .أما

اجتامعية وثقافية وروحية واقتصادية وبيئية وسياسية بالنسبة إىل الشعوب األصلية

استخدام الرسوم البيانية والصور وأفالم الفيديو باإلضافة إىل التفاعل وجهاً لوجه

وإىل املجتمعات األخرى ذات نظم الحيازة العرفية.

فقد يساعد عىل سهولة الوصول إىل املعلومات.

•القيمة الثقافية لألرض وللموارد الطبيعية بالنسبة إىل املجتمعات املحلية .وميكن أن يشمل ذلك الروابط االقتصادية واالجتامعية والروحية/
الدينية والسياسية والتاريخية واألرسية باألرض؛

9

•أية نزاعات أو خالفات ماضية و/أو جارية بني مجتمع وآخر وضمن املجتمع نفسه عىل األرايض واملوارد الطبيعية ومسبباتها .إن التنبه إىل
الحساسيات القامئة يساعد عىل تفادي الخلط بني مجموعات مختلفة ويتيح فهامً أفضل للمصالح املختلفة ووجهات النظر املطروحة؛
•أية نزاعات ماضية و/أو قامئة أو خالفات بني املجتمعات والرشكات أو الوكاالت الحكومية املوجودة يف املنطقة وأسبابها وكيف تم حلها أو
يجري حلها حالياً .وعىل انتهاك حقوق املجتمعات من قبل املشغلني أو املدراء السابقني للمرشوع أو االلتزامات غري املنفذة التي قطعها
تحل وتعالج؛
املنفذون السابقون للمجتمعات ،أن ّ
•الفوارق اللغوية بني املصطلحات املحلية والرسمية منها وأية مصطلحات محلية محددة ذات صلة .وقد تشمل أسامء املجموعات
االجتامعية واملصطلحات املستخدمة لوصف الحقوق واملامرسات وهياكل صنع القرار والتنظيم السيايس .وإن الحفاظ عىل وضوح
التعاريف يساعد عىل تفادي سوء الفهم ويراعي النظم املحلية للمعرفة واملصطلحات .ويجب التأكد من قدرة املرتجمني الفوريني عىل فهم
الفوارق الطفيفة اللغوية واملصطلحات املحلية وترجمتها بدقة.

 8املساواة بني الجنسني :انظر من بني أمور أخرى البنود التالية من الخطوط التوجيهية 3 :باء-3؛  3باء-4؛ 4-4؛ 6-4؛ 7-4؛ 3-5؛ 4-5؛ 5-5؛ 1-6؛ 1-7؛ 4-7؛ 9-8؛ 11-8؛ 2-9؛ 6-9؛ 10-9؛
1-10؛ 3-10؛ 11-12؛ 5-13؛ 6-13؛ 4-14؛ 3-15؛ 5-15؛ 6-15؛ 9-15؛ 10-15؛ 3-17؛ 2-20؛ 3-20؛ 1-21؛ 2-23؛ 3-25؛ 4-25؛ 5-25؛  .2-26للحصول عىل توجيهات بشأن إدارة األرايض
بصورة عادلة بني الجنسني ،انظر منظمة األغذية والزراعة.2013 ،
 9القيمة الثقافية لألرض وللموارد الطبيعية :انظر يف جملة أمور البنود التالية من الخطوط التوجيهية 8-4؛ 3-5؛ 9-5؛ 1-9؛ 7-9؛ 2-11؛ 2-16؛ .2-18

إرشادات عملية

إجراء تعداد للسكان استناداً إىل استبيان عن طريق إجراء زيارات ميدانية ومشاورات مع كل املجتمعات املحلية يف منطقة املرشوع
املستهدفة وتخومها .خالل املشاورات ،إرشحوا بوضوح لكافة األطراف الذين متثلونهم عن سبب قيامكم بالتعداد والتمسوا موافقتهم
عىل التشاور معهم وتقديم معلومات لالستبيان .يحق للمجتمعات أن تحجم عن املوافقة يف هذه املرحلة (أو سواها) ويف هذه الحالة
ال ميكن السري بتنفيذ املرشوع.
إجعل املشاورات وأسئلة االستبيان مفتوحة نسبياً .عىل عملية التعداد أن تتيح النظر يف أية مسائل وشواغل أخرى ذات صلة تطرحها املجتمعات
املحلية ،إذ أن تلك األمور رمبا مل تؤخذ يف الحسبان لدى صياغة االستبيان.
مراجعة مصادر أخرى .ينبغي للمشاورات مع املجتمعات املحلية أن تستكمل بواسطة مشاورات مع األجهزة الحكومية املحلية أو عىل مستوى
املقاطعة واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل ،من أجل تحديد أفضل لألمور التالية:
•وضع املجتمعات واألفراد الذين قد يؤثر فيهم املرشوع وحقوقهم العرفية للحيازة يف القانون املحيل والوطني؛
•ما إذا كانت املجتمعات تتمتع مبنزلة مميزة يف الترشيع الحكومي مقارنة بالفئات االجتامعية األخرى والجامعة املهيمنة يف املجتمع؛
•التعدادات التي رمبا أجريت يف السنوات األخرية وما إذا كانت تراعي اعتبارات املجتمعات املحلية؛
•أي بيانات متفرقة إضافية ذات صلة.
إتاحة النتائج املوثقة لكل املجموعات التي يهمها األمر باألشكال واللغات التي تسهل اطالعها عليها.

10

التأكد من الوضع القانوين لألرض
خالل أية من العمليات املتعلقة بحيازة األرايض ،تتمثل الخطوة األوىل املحورية الحرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف توضيح مدى حقوق
الشعوب األصلية املتعلقة باألرايض واملوارد األخرى وحيثام أمكن ،ضامن تلك الحقوق .لدى تعبري تلك الشعوب عن موافقتها الحرة واملسبقة
واملستنرية عىل االستثامرات الزراعية املقرتحة أو حجبها ،ينبغي طأمنتها بأن حقوقها العرفية ونظامها الحايل الستخدام األرايض تحظى باالعرتاف
وباالحرتام ألقىص الحدود .وألن النظم القانونية للعديد من البلدان ال تعرتف رسمياً بالحقوق العرفية ،وبحق املجتمعات املحلية مبنح املوافقة
أو منعها عن ما يجري يف أراضيها ،فهذا يجعل األمر شديد األهمية تحديدا ً.
الغرض من هذه الخطوة هو تحديد الجهات التي متلك حقوقاً عىل أرايض املرشوع املستهدفة يف كل من القوانني الحكومية والقانون العريف،
وكيف ميكن للوضع القانوين لألرض أن يتغري يف حال اشرتتها رشكة ما ،وأثر ذلك عىل أصحاب الحق .ومبا أن سياسات الحيازة ومامرستها
تختلف من بلد إىل آخر ومبا أن االستقرار االجتامعي والتعايش يستندان بقوة إىل طبيعة نظم الحيازة القامئة ،من الرضوري أن تراعى تلك
الخصوصيات .وهذا مهم بوجه خاص يف البلدان حيث ال تحظى الحقوق العرفية باعرتاف فعيل أو بالحامية من قبل القوانني الوطنية ،وحيث
يتعدد أصحاب الحقوق (الرسميون أو غري الرسميني) الذين لديهم مطالبات تخص األرض نفسها .وينبغي النظر يف الوضع القانوين لكل أنحاء
منطقة املرشوع املستهدفة فضالً عن املناطق املتاخمة لها.

 10التوثيق :انظر يف جملة أمور البنود التالية من الخطوط التوجيهية 8-9؛ 11-12؛  .4-25قابلية الوصول إىل املعلومات :انظر يف جملة أمور البنود التالية من الخطوط التوجيهية
 3باء-7؛  3باء-8؛ 8-5؛ 4-6؛ 9-8؛ 4-9؛ 4-10؛ 3-11؛ 4-14؛ .4-17
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وغالباً ما تصنف األرايض العرفية عىل أنها أراض للدولة مبوجب القوانني الترشيعية .إال أن الخطوط التوجيهية ،املتامشية مع القانون الدويل،
تفرض عىل وكاالت الدولة واملستثمرين أن يضمنوا احرتام حقوق الحيازة الرشعية ،مبا يشمل الحقوق العرفية والحصول عىل املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية بخصوص أي مرشوع استثامري يؤثر يف تلك الحقوق .وتنبغي أيضاً معالجة التعقيدات القانونية املتأتية
عن ذلك .فعىل سبيل املثال ،يف الكثري من ترشيعات القانون العريف ،ال ميكن التنازل عن األرايض املكتسبة مبوجب القانون العريف ،والتي تعرف
أحياناً بتسمية "سندات ملكية الشعوب األصلية" سوى للدولة .وقد يكون هذا مطلوباً أيضاً حيث تكون الدولة مؤمتنة عىل ضامن رفاه الشعوب
األصلية .باإلضافة إىل ذلك ،مبا أن األسواق كانت غائبة يف أحيان كثرية عن أرايض السكان األصليني ،فإن األحكام التي يجب مبوجبها نقل األرايض
بإنصاف من املالكني العرفيني إىل املستثمرين – سواء أكان ذلك عن طريق اإليجار أو التأجري أو البيع – تبقى غري واضحة .ويف تلك الظروف،
يرتتب عىل الوكاالت الحكومية مسؤولية كربى يف ما يخص ضامن املعاملة املنصفة وحامية مصالح املجتمعات املحلية ذات الحقوق الضعيفة
أو غري املضمونة.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
تكليف استشاري أو محام للقيام مبراجعة وافية لألطر الوطنية القانونية واملؤسسية والسياساتية .يف الوضع املثايل ،ينبغي لالستشاري أن يطبق
طرقاً مبتكرة ومتعددة التخصصات للتحقيق فضالً عن نهج تشاريك وتعاوين عىل امتداد عملية البحث.
وينبغي للمراجعة أن تتضمن:
•القوانني واملؤسسات والسياسات التي أرست اإلطار الخاص برشاء األرايض يف البلد املعني املحدد؛
•الحقوق العقارية للمواطنني والنساء والسكان األصليني واألقل ّيات؛
تعي األرض كأرض حكومية أو أرض عامة أو أرض خاصة أو أرض
•الوضع القانوين الرسمي الحايل لألرض مبوجب القوانني الوطنية .ميكن أن ّ
عرفية أو أرض للدولة أو عامة أو خاصة أو للمجتمع املحيل أو صناعية أو غابة لحفظ املوارد أو محمية أو امتيازات ،وما إىل ذلك .وكذلك
تحديد أي تداخالت بني التصنيفات الرسمية لألرايض؛
•الصالحيات ذات الصلة واألجهزة الحكومية املسؤولة عن األرض وإدارتها وتخصيصها .قد تكون تلك سلطات وطنية و/أو عىل مستوى
املقاطعات أو وزارات للبيئة واألرايض و/أو للزراعة؛ وإدارات للغابات أو غريها من املؤسسات املتخصصة .وأيضاً تحديد أي تداخل بني
الصالحيات بشأن منطقة املرشوع املستهدفة؛
•ما إذا كان هناك اعرتاف بالحقوق العقارية العرفية للمجتمعات املحلية يف القوانني والسياسات الوطنية وكيف ،وكيفية تأثري ذلك يف
املجتمعات املحددة ضمن املنطقة املستهدفة .وتتضمن املعلومات ذات الصلة الحقوق الدستورية والحقوق األخرى مبوجب القوانني
املختلفة مثل القوانني العقارية والقوانني البيئية وقوانني الحراجة .وحيث هناك اعرتاف بحقوق الحيازة ،قد تكون هذه األخرية عىل هيئة
صكوك أو سندات ملكية أو عقار مستأجر ،أو ملكية ،أو حقوق استخدام/انتفاع أو صك أصيل أو قد تكون مؤهلة بناء عىل ترتيبات املؤاكرة
وحقوق االرتفاق .يف الكثري من البلدان ينبغي لتلك الحقوق أن توثق رسمياً ليك يتم االعرتاف بها (األمر الذي قد ترتتب عنه تكاليف
باهظة) ولكن يف بعض البلدان يتم اإلقرار بالحقوق العرفية ولو أنها غري مسجلة رسمياً؛

إرشادات عملية

•وضع األرض من وجهة نظر املجتمعات املحلية وقانونها العريف ،سواء أكان ذلك القانون العريف رسمياً أو غري رسمي؛
•ما إذا كانت قوانني الدولة وسياساتها تعرتف وتحمي الحقوق الجامعية والعرفية العقارية للمجتمعات وبناء عىل أي أساس؛
•العملية القانونية التي من خاللها ستمتلك الرشكة و/أو الدولة األرض وكافة األجهزة الحكومية ذات الصلة التي يفرتض التعاطي معها.
•التغيريات يف الوضع القانون لألرض يف حال استملكتها الرشكة؛
•التداعيات املحتملة عىل املجتمعات املحلية الناجمة عن التغيري يف الوضع القانوين لألرض من حيث الوصول إليها والحقوق العقارية عىل
املدى القصري واملتوسط والبعيد .وقد يعتمد ذلك عىل طبيعة املرشوع ومدّته أو عىل الوضع القانوين للحيازة (مثالً أرض مستأجرة أو بيع
مبارش أو عقد قابل للتجديد) .وأيضاً تحديد حقوق املجتمع املحيل بعد انقضاء مدة عقدة اإليجار .عىل سبيل املثال :هل ستعود األرض
إىل املجتمعات املحلية أم سيعاد تصنيفها كأرض مملوكة من الحكومة؟ يجب توضيح هذا األمر للمجتمعات خالل املفاوضات الالحقة؛
•عملية املشاورات التي تنظمها الترشيعات ،حيث املشاورات بشأن استمالك األرايض رضورية مبوجب القوانني الوطنية أو االلتزامات الدولية
وسوابق تنفيذ هذه العملية عىل االستمالكات األخرى لألرايض؛
•املشغلون السابقون للمرشوع عىل األرض املستهدفة وأي موجبات مرتتبة عىل هؤالء تجاه املجتمعات املحلية سواء أكانت منفذة أو غري
منفذة .وقد يشمل ذلك أنواعاً مختلفة من التعويضات ،أو إعادة األرايض إىل مالكيها أو نقل السكن أو فرص للعمل أو تنمية البنية التحتية
أو مشاريع الرفاه االجتامعي واالقتصادي.
مقارنة النتائج بالبيانات الناجمة عن عملية تحديد أصحاب الحقوق (انظر القسم السابق) لتثبيتها أو لتحديد التناقضات بني الوضع القانوين
لألرض وتقاليد الحيازة التي ميارسها أصحاب الحقوق العرفيون.
مشاركة وتأكيد النتائج عرب التشاور مع األجهزة الحكومية ذات الصلة واملجتمعات املحلية.
تشمل مصادر املعلومات املمكنة لهذه الخطوة :الوكاالت الحكومية ووكاالت التنمية وأخصائيي الحيازة واملستشارين القانونيني والخرائط
الرسمية واملسوح وسجالت األرايض وسجالت الرضيبة العقارية وتخطيط استخـدام األرايض وخـرائط إدارة العقارات واملسوح اإلثنولوجية
والبحوث األكادميية والقوانني واللوائح واألحكام القضائية وسجالت الرشكات ومطبوعات املنظامت غري الحكومية.
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رسم خرائط املطالبات باألرايض واستخداماتها

11

إن الغرض من هذه الخطوة هو تحديد نطاق األرايض واملوارد الذي لسكان منطقة املرشوع املستهدفة الحاليني حقوق و/أو استخدامات رسمية
وغري رسمية تتعلق به .ينبغي للخرائط أن تغطي كافة أجزاء منطقة املرشوع املستهدفة فضالً عن املناطق املتاخمة.
وينبغي للمجتمعات املحلية ،من خالل ممثليها ،أن تؤدي دورا ً مركزياً يف أنشطة رسم الخرائط .ويجب أن تصاغ الخرائط بناء عىل الوعي
الكامل بها واملوافقة عليها والسيطرة عليها من جانب املجتمعات املحلية واألطراف األخرى املعنية .وعليها أيضاً أن تخضع ملراجعة املجتمعات
املجاورة من أجل تفادي مفاقمة النزاعات عىل األرايض أو التسبب بها.
وإن اطالع األطراف كافة عىل الخرائط هو أمر رضوري جد ا ً يف كافة مراحل العملية ،ويجب أن تعترب الخرائط وسيلة
تواصل وتقاسم معلومات بني املجموعات املعنية .وينبغي لرسم الخرائط أن يكون مبثابة عملية يقودها املجتمع عىل أن تقوم
الرشكة و/أو الحكومة بتيسريها ودعمها ،ورمبا بدعم من منظامت غري حكومية .ويجب اعتبار الخرائط أداة يف هذه العملية
أكرث منها غاية بحد ذاتها.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
تحديد هوية أصحاب الحقوق قبل البدء بالعملية .فالتحديد املسبق ملستخدمي األرايض وأصحاب الحقوق ،فضالً عن الفهم الراسخ لنظم
الحيازة العرفية والنظم االجتامعية الثقافية املحلية ،سوف يساعد عملية رسم خرائط األرايض العرفية بشكل ملحوظ.
ينبغي التشاور مع املجتمعات املحلية ،حيث يجب رشح ما ييل:
•طبيعة املرشوع الذي يجري رسم خرائط األرايض واملوارد من أجله والتداعيات املمكنة عىل الحقوق وسبل املعيشة؛
•الهدف من نشاط رسم الخرائط وأهميته يف حامية الحقوق العرفية والسلطة االستنسابية بشأن االستخدام املستقبيل لألرايض واملوارد؛
•ما سيرتتيب عن عملية رسم الخرائط من حيث املوارد والوقت واملشاركة والتكاليف ومن سيغطي تلك التكاليف؛
•يحق للمجتمعات أن تقرر من سيشارك يف عملية رسم الخرائط بصورة مبارشة وغري مبارشة عىل حد سواء؛
•أي تعويضات مقدمة لقاء الوقت واملوارد املستثمرة يف عملية رسم الخرائط؛
•األطراف املستقلة التي لها خربة وتجارب يف دعم املجتمعات املحلية يف عملية رسم الخرائط (مثل املنظامت غري الحكومية)؛
•للمجتمعات حق حجب موافقتها يف هذه املرحلة ،ويف هذه الحالة ال يتم السري باملرشوع.
املوافقة عىل املشاركة .يف حال وافق املجتمع املحيل عىل املشاركة يف نشاط تشاريك لرسم الخرائط ،عليه أن يتفق بشأن أفراد املجتمعات الذين
سيشاركون يف العملية ومنحهم الوقت الكايف ليك يتخذوا قراراتهم .ويجب أن يكون كافة املمثلني قد اختريوا بحرية من قبل مجتمعهم أو
مؤسستهم .وللمجتمعات الحق يف تقرير من غري هؤالء ،يف حال وجد ،يجب أن يشارك يف أنشطة رسم الخرائط.
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إرشادات عملية

تقديم الدعم املستقل إىل املجتمعات .يجب أن تقدم إىل املجتمعات املحلية مجموعة واسعة من الخيارات لألطراف املستقلة التي ميكنها
مساعدتها عىل تنظيم نشاط رسم الخرائط وتنفيذه .قد تكون تلك األطراف عبارة عن منظامت غري حكومية تعرف املنطقة ومتلك التكنولوجيا
املطلوبة لتنفيذ رسم الخرائط التشاريك .وللمجتمعات املحلية الحق يف اختيار األجهزة التي ستدعمها يف رسم الخرائط وبناء عىل أي رشوط ،حاملا
يتم إبالغها بالخيارات املتاحة.
السعي إىل متثيل متنوع .يف الحالة املثالية ،ينبغي ملجموعة متثيلية من أصحاب الحقوق مبن فيهم النساء والشباب والعائالت الفقرية والشيوخ،
املشاركة يف رسم الخرائط مبا أن ذلك سيعكس مجموعة القيم واالستخدامات واملوارد التي يجب إدراجها يف الخرائط .عىل سبيل املثال ،الشيوخ
هم يف أحيان كثرية األكرث علامً باملواقع ذات األهمية التاريخية والثقافية .كام قد يستخدم الرجال والنساء األرايض واملوارد بطرق مختلفة .ولذا
عىل الخرائط أن تعكس كل تلك القيم واالستخدامات .وحيثام ال يشارك أفراد املجتمع مبارشة يف فريق رسم الخرائط ،ننصح بشدة أن تتم
مشاورتهم عىل امتداد العملية لضامن أن متثل خارطتهم فهمهم لألرايض واملوارد الطبيعية والستخدامها.
السامح بخرائط متعددة .عىل املنظامت الداعمة املشاركة يف رسم الخرائط أن تدرك أنه حيثام توجد مجتمعات مختلفة قد ترغب هذه األخرية
يف مامرسة رسم الخرائط بصورة مستقلة .وقد يحصل هذا إذا كانت املجموعات تطالب مبناطق مختلفة لها أو يف حال كان هناك تقاطع يف
مطالباتها أو يف حال وجود مستويات غري متعادلة ألمن الحيازة عىل األرض نفسها .وينبغي منح كل مجتمع محيل فرصة مساوية للمشاركة يف
عمليات رسم الخرائط يف حال رغب يف املشاركة فيها .وحيثام تتقاسم عدة مجتمعات محلية الحقوق املتعلقة مبنطقة معينة ،قد يؤدي تأكيد
حقوق مجموعة واحدة فقط دون سواها ،إىل نزاع .ينبغي للمجتمعات املتاخمة أن تشارك يف رسم الحدود من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن ترسيم الحدود وتوضيح من هم أصحاب الحقوق.
مقارنة املعلومات املستقاة من مصادر أخرى وتأكيدها حيثام أمكن ذلك .يجب مقارنة املعلومات ضمن املجتمع الواحد وما بني املجتمعات
عىل حد سواء ،لفهم أفضل للحالة العامة عىل األرض .وينبغي أيضاً للخرائط التي يجري رسمها أن تقارن بأية خرائط سابقة من إنتاج األجهزة
الحكومية واملنظامت غري الحكومية وغريها من رشكات القطاع الخاص ،التي عملت يف منطقة املرشوع املستهدفة أو بقربها.
التدرب عىل التكنولوجيات السهلة .ينبغي ملنظامت الدعم أن تدرب أعضاء فريق رسم الخرائط عىل استخدام تكنولوجيات املعلوماتية
الجغرافية مثل تحديد املواقع العاملية ونظم املعلومات الجغرافية مبا أنها من الوسائل الرخيصة نسبياً والرسيعة والسهلة لتوضيح نطاق الحقوق
العرفية وغريها من الحقوق .ويف األماكن التي تتسم مبستويات متدنية من اإلملام بالقراءة والكتابة ،يجب استخدام نظم تحديد املواقع العاملية
القامئة عىل الرموز أو عىل الصور التوضيحية التي تستعني برسوم ورموز لونية بدالً من النصوص ،يك ال يواجه أفراد املجتمع املحيل أية صعوبات
يف عملية رسم الخرائط .وتوفر تطبيقات الهاتف الذيك وسيلة متاحة عىل نطاق واسع وغري مكلفة لتسجيل البيانات ووضعها عىل الخريطة يف
آن معاً .وميكن لبعض برمجيات الهواتف الذكية أن تستخدم أيضاً لتتبع سالسل األنشطة ذات الطابع الزمني واملصممة عىل الطلب (مثل املوقع
واألفراد املشاركني والغاية من النشاط ونتيجة النشاط وما إىل ذلك).
أداء دور توجيهي يف عملية رسم الخرائط .عندما يشعر أعضاء الفريق بأنهم ميلكون القدرة عىل تنفيذ رسم الخرائط بأنفسهم ،يفرتض عىل
املنظمة الداعمة أن تؤدي دورا ً توجيهياً بدالً من دور املقرر يف عملية رسم الخرائط مبا يتيح للمجتمعات وللوكالة واملبادرة تنفيذ أنشطة رسم
الخرائط عىل الوجه الذي تراه .ويف حال أدى التاميز يف مستويات النفوذ إىل تهميش مجموعات معينة من أصحاب الحقوق أو مستخدمي
األرايض ،بوسع املنظامت غري الحكومية أو غريها من األطراف املحايدة أن تؤدي دور الوساطة عىل صعيد مقارنة املعلومات عرب املجموعات.
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استثامر ما يكفي من الوقت واملوارد .ليك تعكس الخريطة بالكامل قيمة األرض بالنسبة إىل املجتمعات والعائالت واألفراد الذين قد
يتأثرون باملرشوع .وتلك الخريطة تقرتح إمكانية وكيفية تنفيذ استمالك األرض بطريقة تحرتم حقوق الناس وتضمن سبل معيشتهم،
عىل أن تشري إىل التأثريات املحتملة لذلك االستمالك.

األمور الواجب مراعاتها
يجب أن تتاح للمجتمعات املحلية إمكانية اختيار العنارص التي ستدرج يف الخرائط وتلك التي يجب أال تدرج فيها .وعليها اختيار مفتاح الخرائط،
متاشياً مع احتياجاتها ومتنياتها.
يجدر النظر يف املعلومات التالية لدى عملية رسم الخرائط ،وميكن إدراجها يف الخريطة نفسها أو تضمينها كوصف تكمييل لها:
•أنواع األرايض واملوارد التي تستخدمها املجتمعات املحلية وتعتمد عليها واملصطلحات املحلية لالستخدامات املختلفة لألرايض والتضاريس
واملوارد الطبيعية والغطاء النبايت .وهي قد تضم الغابات واألنهار والفرجات يف الغابات والجبال واملراعي .وميكن الستخدام املوارد أن
يتضمن صيد الطرائد وجمع الثامر وصيد األسامك والحراثة والرعي وجمع األعشاب الطبية وما شابه ذلك؛
•التداخل املمكن و/أو التضارب بني املطالبات باألرايض من قبل املجتمعات املختلفة أو ضمن املجتمعات نفسها وكيف تتم إدارتها
ومراعاتها عرفياً؛
•املامرسات الزراعية مثل الزراعة بالتناوب واالستخدام املوسمي لألرايض والنزوح املوسمي للمجتمعات .مثالً قد تكون األرايض الفارغة يف
الظاهر جزءا ً مهامً من معيشة املجتمعات التي يشكل الرعي املوسمي طويل األجل أساس مكسب عيشها؛
•مناطق املوارد املشرتكة مثل أرايض الصيد واملراعي واألنهار والغابات .وبشكل خاص ،يجب إدراج نقاط الوصول إىل املوارد املائية يف
الخرائط ،فضالً عن املجتمعات التي تعتمد عليها؛
•املواقع ذات القيمة الثقافية والتاريخية والروحية بالنسبة إىل املجتمعات املحلية ،وهي قد تتضمن :املقابر والغابات والجبال واألنهار
املقدسة وأرايض مامرسة الطقوس الدينية؛ وأماكن العبادة؛
•قيمة بعض املناطق املحددة بالنسبة إىل مستخدمني معينني لألرايض ضمن املجتمعات .وهي قد تتضمن :مناطق مستخدمة أساساً من قبل
نساء وأطفال ومزارعني ومهاجرين موسميني ورعاة وصيادين وصيادين باألفخاخ ومجتمعات نهرية وما شابه ذلك .ويجب أن نتذكر بأن
بعض املناطق قد ال تكون قيد االستخدام الدائم من قبل املجتمعات ولكنها عىل الرغم من ذلك تحتفظ بقيمة ثقافية أو اقتصادية هامة
بالنسبة إليها .فعىل سبيل املثال ،تنشط قبيلة املاساي يف رشق أفريقيا بصورة رئيسية يف رعي املوايش يف السهول ولكنها تستخدم الغابات
كجزء ال يتجزأ من طقوس التلقني؛
•أية مناطق تحتوي عىل كميات هامة من التنوع البيولوجي عىل الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو الوطني (مثل الغابات االبتدائية والثانوية
أو املنغروف أو مناطق حفظ املوارد)؛
•أية تحسينات من صنع اإلنسان وممتلكات عىل األرايض املعنية .وهي قد تتضمن مستوطنات ومحاصيل وأشجار ونظم ري وجسورا ً ومبان
وطرقات ومواقع مقدسة ومقابر؛
•الحدود واملعلامت العرفية لألرايض .وهي تشمل الحدود الطبيعية مثل ضفاف األنهار أو الغطاء الحرجي أو األرايض الحرجية أو خصائص
جغرافية مشابهة؛

إرشادات عملية

•املعامل التي تعترب دليالً عىل شَ غل املجتمعات املحلية لذلك املكان عرب التاريخ .وميكنها أن تتضمن األشجار املزروعة ومواقع دفن قدمية
وأطالل بلدات مندثرة وما شابه ذلك؛
•املناطق التي تقدم بعض الخدمات القامئة عىل الطبيعة مثل حامية املستجمعات املائية وتنظيم التدفقات املائية ومستجمعات املياه
والتعرية ومكافحة الحرائق املدمرة؛
•أية عمليات للقطاع الخاص ومناطق حفظ املوارد املحاذية ملوقع املرشوع املستهدف .وهي قد تشمل قطع األشجار أو التعدين أو إجازات
امتياز للمنشآت الحرجية ،فضالً عن الغابات املحمية واملنتزهات الحرجية الوطنية .ويجب أيضاً مراعاة أي تداخالت ما بني تلك املناطق
ومنطقة املرشوع املستهدفة.

استكامل عملية رسم الخرائط
ضامن قيام الفريق املكلف برسم الخرائط بالتشاور مع املجتمع األوسع عىل الصيغة شبه النهائية للخريطة من أجل التأكد من أنها تتضمن كل
املعلومات ذات الصلة .ويجب أن تكون الخريطة متاحة باألشكال وباللغات التي متكن املجتمعات املحلية من االطالع عليها .وقد يكون استخدام
الرسوم البيانية والنامذج ثالثية األبعاد مفيدا ً بشكل خاص لرؤية املعلومات التي متثلها الخريطة.
إبالغ جميع األطراف املعنية بوجود الخرائط وإتاحتها لهم حني يطلبونها ،بالشكل وباللغات التي يفهمونها.
إضفاء طابع رسمي عىل ملكية الخرائط وطريقة االطالع عليها .االتفاق مع املجتمعات املحلية عىل جعل الخرائط مملوكة رسمياً من قبل
املجتمعات التي أنتجتها إما من خالل وثيقة موقعة أو أي شكل آخر توافق تلك املجتمعات عليه .ويجب االتفاق عىل اإلجراءات التي ميكن
لألطراف األخرى االطالع عىل الخرائط من خاللها.
إجراء تقييامت إضافية لألثر البيئي واالجتامعي وتقديرات لقيمة الحفظ العالية حيثام تكون مطلوبة ومحبذة .ينبغي للعملية أن تكون مشابهة
لتلك املوصوفة أعاله مع املشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات املحلية فيها ،ومع املراعاة الواجبة لالستخدام العريف لألرايض وللموارد الطبيعية
التي تتضمنها ،وبأشكال ولغات مفهومة.

تحديد مؤسسات صنع القرار وتعيني املمثلني
إن الهدف من هذه الخطوة هو ضامن متثيل أصحاب الحقوق من خالل أفراد ومؤسسات من اختيارهم الشخيص ،عىل أن يكونوا قابلني
للمحاسبة ورشعيني يف نظر من ميثلونهم ،يف مجاالت التشاور والتفاوض وصنع القرار والتامس املوافقة .فهذا النوع من التمثيل يحول
دون سوء الفهم واالتفاقات التي ال تعكس آراء املجتمع املحيل ،األمر الذي قد يؤدي بدوره إىل نزاعات .وعىل الحكومة والرشكة أن
يكونا عىل علم بهوية ممثيل املجتمع املحيل الذين عليهام التعاطي معهم يف املفاوضات الالحقة.
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يجوز للمجتمعات املحلية أن تطلب دعم املنظامت غري الحكومية واملستشارين املستقلني وأن تستفيد منه ،حني تقرر فيام بينها
بشأن الهيئات أو األفراد الذين ميكنهم متثيلها عىل أفضل وجه ممكن ،من دون أي تدخل من قبل الحكومة ومن الرشكة .ويجب أن
يحرض املشاورات الرامية إىل اختيار املمثلني كافة أفراد املجتمع املحيل ويجب أن تكون مفتوحة لهم .وعىل تلك املشاورات أن تعقد
يف مناطق املجتمعات التي يجري التشاور معها ،حيث تشعر بأمان أكرب وبقدرة أكرب عىل التعبري عن نفسها مقارنة مبكان آخر غري
مألوف ،وحيث تحظى بدعم أفرادها يف مناقشة املسائل املطروحة.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
زيارة املجتمعات املحلية .يجب أن ترشحوا لتلك املجتمعات بوضوح عن الجهات التي متثلونها وعن طبيعة املرشوع اإلمنايئ املقرتح ،ونية الجهة
املسؤولة عن املرشوع احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية يف عالقاتها مع املجتمع املحيل ،مع وضع جدول زمني للخطوات التي قد تؤدي
إىل التفاوض بشأن اتفاق انطالقاً من املشاورات ،يف حال رغب املجتمع املحيل يف ذلك .وللمجتمعات حق االمتناع عن املوافقة بغية عقد املزيد
من املناقشات مع القيمني عىل املرشوع حتى يف تلك املرحلة املبكرة ،وهذا قرار يجب احرتامه.
التخطيط للمشاورات .يف حال قرر أفراد املجتمع املحيل النظر يف املرشوع ،اتفقوا معهم عىل املكان والزمان األنسب إلجراء املشاورات .أتيحوا
متسعاً من الوقت للنقاش والتفاوض بني أفراد املجتمع املحيل يك يقرروا من الذي سيمثلهم يف املراحل التالية للعملية.
اإلبالغ عن الحقوق .يجب أن توضحوا للمجتمعات املحلية ما ييل:
•أن لها الحق يف أن تُ ثَّل من قبل مؤسسات أو أفراد من اختيارها الخاص ،وأنه بوسعها أن تقرر بشأن العدد األدىن الرضوري من املمثلني
ليك يكون القرار نافذا ً .ميكن للتمثيل أن يتم من خالل مؤسسة عرفية أو رئيس قبيلة أو شيخ أو متعاون أو جهاز إداري محيل أو جهاز
ديني أو شخصية أو مؤسسة جديدة أو مختلطة أو منظمة غري حكومية محلية أو نظام متثيل بالتناوب أو مزيج من كل ما تقدم.
•يحق للمجتمعات املحلية الحصول عىل مساعدة مستقلة لتيسري األمر يف حال الرضورة وإذا طُلب ذلك.
•لتلك املجتمعات الحق يف إنشاء أجهزة متثيلية تعترب أنها تراعي بشكل أفضل مامرساتها الثقافية ومتطلباتها لصنع القرار.
•ميكنها أن ترص ،أينام تشاء ،عىل اختيار آليات رقابية من داخل مجتمعاتها يف حال شعرت أنها عرضة لالستبعاد يف عملية صنع القرار أو
الستغالل السلطة.
مناقشة التمثيل واملسؤوليات .بوسع املنظامت غري الحكومية أن تقوم بتحضري املجتمعات املحلية الختيار ممثليها عرب تسليط الضوء عىل
مسؤوليات املمثل (مثالً خيارات التفاوض للشعب ككل بدالً من صنع قرارات أحادية) واملخاطر املحتملة التي قد يواجهها املمثل (مثالً الخضوع
للنفوذ و/أو الضغوط من أطراف أخرى ،واملصالح الشخصية التي تتجاوز مصالح املجموعة واختياره بصورة مشرتكة أو العجز عن مشاركة
املعلومات مع املجتمع األوسع حني تصبح عملية التفاوض أكرث تقنية وتخصصاً) .سوف تحتاج املنظامت غري الحكومية إىل ضامنات ليك تتفادى
االنحياز عن مسؤولياتها املتفق عليها والتزامها أو مامرسة التأثري غري املالئم يف عمليات صنع القرار لدى املجتمعات املحلية.

إرشادات عملية

تشجيع توسيع نطاق املساهامت .إذا ما أدت طريقة التمثيل املختارة إىل استبعاد النساء أو الشباب أو الفقراء أو املجموعات املهمشة األخرى،
بوسع الوكاالت الحكومية أو الجهة املسؤولة عن تنمية املرشوع اقرتاح مشاركة أوسع للمجتمع وتشجيعها قبل كل مرحلة من مراحل التفاوض
والتشاور .ميكن طلب عقد مشاورات منفصلة مع مجموعات محددة (مثل النساء أو الشباب أو املهاجرين) ولكن ال تفرتض أن تكون تلك
املجموعات أو آراؤها متجانسة.
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إفساح املجال أمام التمثيل املتنوع ,تذكروا أن بوسع مجتمعات أو مجموعات مختلفة ضمن املجتمع املحيل الواحد تفضيل أن متثلها هيئات
مختلفة .يف هذه الحالة قد يكون من الرضوري النظر يف إنشاء لجنة ممثلني عن املجتمع املحيل يجتمعون دورياً للموافقة عىل املسائل الشاملة
التي تؤثر عىل أصحاب الحقوق جميعاً .وحيثام تنشأ شكوك أو أفكار ملتبسة حول الجهة التي يفرتض أن تصدر املوافقة ،تقيض النصيحة الفضىل
يف أن تشمل العملية املزيد من األطراف بدالً من اختيار عدد قليل منها من طرف واحد.
إضفاء طابع رسمي عىل التمثيل .اتفقوا مع املجتمع املحيل عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل قرار املجتمع بشأن الفرد (أو األفراد) أو الهيئة
التمثيلية املختارة يتفق عليه جميع املعنيني .قد تكون تلك وثيقة مكتوبة أو طقس شعائري أو عقد موقع من كافة األطراف يف وجود
شاهد مستقل أو مزيج من كل تلك األمور .ويف جميع الحاالت ،للمجتمعات الحق يف جعل االتفاق ملزماً مبوجب مامرساتها العرفية ،يف
حال رغبت يف ذلك.
وينبغي لالتفاق أن يوضح األمور التالية عىل األقل ،من دون أن يقترص عليها:
•هوية املمثلني املنتخبني؛
•دورهم يف املجتمع؛
•كيف تم اختيارهم؛
•مسؤولياتهم ودورهم كممثلني؛
•كيف ميكن االتصال بهم؛
•أفضل طريقة للتواصل مع املمثلني (من حيث اللغة املستخدمة ومستوى اإلملام بالقراءة والكتابة؛ وأية أدبيات معينة ينبغي اتباعها يف حال
التعاطي مع شيخ أو شخصية دينية)؛
•كيف سيضمن املمثلون تحدثهم باسم املجتمع ككل ،مع مراعاة املجموعات املحتمل تهميشها كالنساء والشباب وفقراء األرياف وغري
املالكني لألرايض واملهاجرين؛
•القيود املفروضة عىل صنع القرارات من قبل املمثلني والظروف التي عليهم مبوجبها رفع البدائل املتعلقة باملفاوضات إىل منتدى مجتمعي
التخاذ قرار بشأنها؛
•كيف سيتم إرشاك مكونات املجتمع يف الحوار والتامس مساهامتهم يف القرارات قيد الدرس؛
•الرتتيبات اللوجستية للمشاورات متعددة األطراف (الزمان واملكان والتواتر واملشاركون والتكاليف اإلضافية والنقل)؛
•ما العملية التي بوسع املجتمع أو املمثلني اآلخرين املشاركة فيها يف حال ثبتت عدم أهلية املمثلني ألداء دورهم؛
•ماذا سيحدث يف حال فشل املمثلون يف أداء دورهم أو يف حال اختار املجتمع استبدالهم.
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توثيق االجراءات ونتائج املشاورات وإتاحتها لألطراف كافة.
ضامن الرشعية .حني تنشأ أي شكوك حول رشعية املمثلني املختارين ومصالحهم ،من وجهة نظر املجتمعات أو األطراف األخرى ،يجب إجراء
املزيد من املشاورات العشوائية مع عينات من املجتمع املحيل .ويفضل أن تكون تلك املشاورات رسية بالكامل وأن تعكس آراء النساء
والشيوخ والشباب.

تنفيذ مشاورات متكررة وتقاسم املعلومات
إن الهدف من املشاورات املتكررة هو تقاسم كل املعلومات ذات الصلة باملرشوع اإلمنايئ املرتقب ،ضمن عملية متعددة االتجاهات وبالتعاون
مع الجهات املعنية وأصحاب الحقوق .فبفضل هذه املعلومات تكون املجتمعات يف وضعية أفضل لتقرر بشأن السري أو عدم السري باملرشوع
ومناقشة أي تعديالت رضورية بشأنه.
الخطوط التوجيهية بشأن
قابلية الوصول إىل املعلومات
وعدم التمييز

تجرى املشاورات يف املواقع ولعدد املرات املطلوبة ليك تشعر األطراف جميعها باالرتياح والثقة للمشاركة بصورة نشطة ومفيدة وحرة.

املصدر :الفاو 2012

ينبغي للمعلومات أن تبلغ عىل نطاق واسع وبشكل شفاف وحر وذلك قبل وقت كاف من تنفيذ اإلجراء أو صنع القرار ،ضمن عملية

تبدأ املشاورات مع تحديد هوية أصحاب الحقوق ومستخدمي األرايض ويجب أن تعقد لكل من الخطوات التالية .ويجب أن

تقاسم للمعلومات غري متييزية تستخدم األشكال واللغات املناسبة والسهلة .وعىل
13

 11-12ينبغي لألطراف املتعاقدة أن تقدم معلومات وافية لتضمن مشاركة كل
األشخاص املعنيني يف املشاورات وإحاطتهم علامً باملجريات ،ويجب أن تضمن
توثيق االتفاقات وفهمها من قبل جميع الجهات التي تؤثر فيها .وعىل عملية

امتداد العملية ،تذكروا أن عىل الرشكة والحكومة احرتام حق املجتمعات املحلية يف
منح أو منع موافقتها ،بصفتها من العنارص الناشطة يف العملية.

التفاوض أن تكون غري متييزية ومراعية للمساواة بني الجنسني.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
العملية
التخطيط لالجتامعات املحلية .االتفاق مع املجتمعات ،يف مرحلة مبكرة عىل الوقت واملدة واملكان وهوية املشاركني والغاية من كل
مشاورة الحقة .يف الوضع املثايل ،ينبغي للمشاورات أن تعقد يف منطقة املجموعات التي يجري التشاور معها .وقابلية الوصول إىل
االجتامعات عامل أسايس للمشاركة الفعالة يف كافة خطوات العملية؛ فاملشاورات يف املدن البعيدة قد تكون مكلفة وغري عملية فتحول
دون مشاركة املجتمعات املحلية بالكامل وبثقة .وقد تشعر املجتمعات بأن ممثليها قادرين عىل التعبري عن وجهات نظرهم بدقة أكرب
يف حال ال توجد مسافة مادية بني هؤالء املمثلني واملجتمع الذي ميثلونه.

 13عدم التمييز :انظر يف الخطوط التوجيهية ،من بني أمور أخرى البنود 3 :باء2--1؛ 4-4؛ 6-4؛ 7-4؛ 3-5؛ 3-6؛ 10-9؛3-11؛ 11-12؛ 3-17؛ 3-21؛
6-21؛ 3-25؛ 5-25؛  .7-25املشاورة واملشاركة يف عمليات صنع القرارات :انظر يف الخطوط التوجيهية ،من بني أمور أخرى البنود  3باء-6؛ 4-6؛ 6-8؛ 9-8؛ 2-9؛ 7-9؛ 9-9؛ 12-9؛ 3-10؛
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إرشادات عملية

إجراء تقييامت اجتامعية وبيئية تشاركية لألثر ومشاركة نتائجها مع املجتمعات املعنية .حني تنفذ تلك التقييامت مع مراعاة كافة األوجه
ومبشاركة املجتمعات املعنية ومع احرتام حقوقها ،فهي تقدم معلومات قيمة .وهي تطلع املجتمعات عىل تكلفة املرشوع املخطط له وفوائده
والتداعيات عىل سبل املعيشة واإلجراءات التي عليها أن تتخذها لتفادي التأثريات غري املرغوب فيها أو التخفيف من وطأتها .وتقييامت األثر
مهمة أيضاً لتقديم بيانات خط األساس التي ميكن قياس التنفيذ واالمتثال بناء عليها يف مرحلة الحقة .وقد وضعت اتفاقية التنوع البيولوجي
إرشادات تفصيلية إلجراء تقييامت األثر تلك عىل أرايض الشعوب األصلية (اتفاقية التنوع البيولوجي.)2004 ،

اإلعالم السهل .يجب إبالغ املعلومات كلها بأشكال ولغات سهلة الفهم وذات صلة بكل األطراف .وميكن لتلك الوسائل أن تشمل وسائط مكتوبة
ومسجلة ورسوماً بيانية وصورا ً وأرشطة مصورة ومتثيل لألدوار وما شابه ذلك .وميكن لوسائل اإلعالم العرفية ومعايري التفاعل أن تختلف بحسب
املجتمعات املختلفة ،ويجب أن ت ُحرتم.

إرشاك امليسريين يف املشاورات – ويفضل أن يكونوا مستقلني – لضامن حصول األطراف كافة عىل مساحة متساوية للتعبري عن آرائهم .وقد يكون
امليس ممثالً ملنظمة غري حكومية أو طرفاً ثالثاً مقبوالً لدى املجتمعات املحلية.
الطرف ّ
مساعدة املجتمعات عىل وضع خطة عمل .بوسع املنظامت غري الحكومية أو غريها من املنظامت الداعمة بواسطة الضامنات ذات الصلة
والقابلة للتطبيق أن تؤدي دورا ً قيامً يف مساعدة املجتمعات املحلية عىل وضع خطة عمل تعرب عن احتياجاتها وشواغلها ومطالبها املحددة .فهذا
كفيل بالتوصل إىل توافق يف اآلراء ضمن املجتمعات قبيل املفاوضات .والتخطيط املسبق هام بشكل خاص حيثام ال تألف املجتمعات نوع
املرشوع اإلمنايئ املقرتح أو حيث قد تحتاج إىل املزيد من الدعم ليك تنظم أنفسها وتختار ممثليها ملواجهة تغيريات غري مسبوقة قد تؤثر فيها.

إرشاك أكرب عدد ممكن من املجتمعات يف املشاورات بدون أن ننىس أن املجتمعات املختلفة والجامعات املتنوعة ضمنها قد تكون لها آراء
واحتياجات مختلفة عن بعضها البعض .وتذكروا أن بعض أفراد املجتمع املستقرين خارج البلدات املحلية قد يودون التعبري عن آرائهم أيضاً يف
املناقشات ولذا عىل املجتمعات السعي إىل إبالغهم عن املفاوضات والتامس آرائهم بشأن القرارات قيد البحث.

استثامر الوقت واملوارد الرضورية إلبالغ املعلومات بوضوح ودقة وبالكامل ،ومعالجة األسئلة والشواغل وتوضيح املسائل أو إعادة النظر فيها
عند املقتىض .وإن نسبة كبرية من املعلومات التي تتم مشاركتها ستكون جديدة بالنسبة إىل األطراف املعنية ،والوقت عامل رضوري ليك
تستوعب تلك املعلومات وتستجيب لها كام يجب .يجب السامح بفسحات زمنية متكررة ما بني املشاورات مبا يتيح لألطراف مراجعة وتحليل
ومناقشة املعلومات املقدمة إليهم ومن ثم طرح األسئلة أو التوضيحات بشأنها .يجب أن توضحوا أن جميع األطراف املعنية تتلقن املعلومات
وتشاركها عىل حد سواء ،وأن املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية هي تعبري عن الحقوق األوسع للمجتمعات وأن للدولة وللرشكة مسؤوليات
متعلقة باحرتام هذه الحقوق مبا يف ذلك من خالل احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية.
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إطالع األطراف عىل حقها بالرفض أو بالقبول .من البداية ،ينبغي إبالغ املجتمعات املحلية كام يجب عىل أنها غري مجربة عىل اتخاذ أي قرار يف
حال مل تكن متأكدة منه بالكامل .ويجب إخبارها بأنها تستطيع أن تقبل أو ترفض أو أن متتنع عن اإلدالء برأيها بشأن أي اقرتاح وأن بوسعها
طلب كل الوقت الذي تحتاج إليه ليك تتخذ القرار بشأن ما هو أنسب لها .ميكن تأجيل املشاورات حني تشعر املجموعات املعنية بأنها
تحتاج إىل املزيد من الوقت أو من املعلومات من مصادر أخرى التخاذ قراراتها.
تحديد األشخاص لدى كل من األطراف الذين ميكن التوجه إليهم باالستفسارات من أجل ضامن التواصل السلس .ينبغي لكل طرف من األطراف
أن يعرف إىل من يجب أن يتوجه لطرح شواغله واللتامس املعلومات ومن لديه القدرة عىل صنع القرارات.
حامية الحرية والسالمة .ينبغي لكل املشاورات وأي قرارات نابعة عنها أن تكون غري قرسية ومفتوحة وشفافة وخالية من أي شكل من أشكال
التالعب أو الرشوة أو التخويف أو اإلكراه .وينبغي الحفاظ عىل رسية هوية جميع املشاركني من أجل حامية املبلغني إن اعتربوا ذلك رضورياً.
وللمجتمعات الحق ىف الخصوصية ضمن املفاوضات واملشاورات حني تشعر بأن وجود الحكومة أو الرشكة يحد من قدرتها عىل املناقشة
والتقرير بحرية.
تعيني مرتجمني فوريني يتمتعون باملهارات والخربات الكافية لضامن نقل املعلومات بدقة وبالكامل إىل كافة األطراف ،حيثام تستخدم
لغات متعددة.

السياق
استخدام الخرائط التي تم وضعها خالل العملية التشاركية لرسم الخرائط .ويفرتض لتلك الخرائط أن تستخدم عىل سبيل املراجع
خالل املفاوضات.
إتاحة املرونة يف سياق العملية التشاورية والحرص عىل أن يغطي جدول األعامل النقاط الحيوية التي طرحتها األطراف كافة.
ينبغي لالجتامعات أن تغطي املسائل التالية عىل أقل تقدير.
ينبغي للرشكات أن تقدم املعلومات بشأن األمور التالية ،عىل سبيل التعداد ال الحرص:
•اسم الرشكة وتاريخها وسجلها يف مجال العمليات؛
•هيكلها التنظيمي وتراتبيتها؛
•موقع مقرها الرئييس وعملياتها؛
•عدد املوظفني واملشاريع قيد التنفيذ؛
•طبيعة املشاريع قيد التنفيذ؛
•املستثمرون الرئيسيون يف الرشكة (مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية)؛
•أية سياسات حالية تتعلق باملوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية معتمدة لدى الرشكة؛
•أي معايري طوعية قابلة للتطبيق التزمت الرشكة االمتثال لها واملوجبات ذات الصلة للرشكة؛
•أي معايري تابعة ملؤسسات متويل دولية قابلة للتنفيذ ينبغي للرشكة أن تحرتمها؛
•تفاصيل جهات االتصال الرئيسية داخل الرشكة؛
•طبيعة املرشوع املقرتح وحجمه والغاية منه وموقعه ومدته وقابلية الرتاجع عنه؛
•نوع الرخصة امللتمسة؛
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•النتائج والتوصيات الصادرة عن تقييامت األثر االجتامعي والبيئي؛
•النتائج والتوصيات الصادرة عن تقييامت قيمة الحفظ العالية؛
•التقييم املتزن للتأثريات البيئية واالجتامعية املحتملة الناتجة عن املرشوع عىل املدى البعيد والقريب؛
•املخاطر واملنافع املحتملة للمرشوع املقرتح عىل األطراف املعنية؛
•أية آليات قامئة أو مرتقبة لحل النزاعات أو معالجتها؛
•أية عمليات تشاركية قامئة أو مرتقبة للرصد والتحقق والتقييم؛
•املوظفون الذين يحتمل مشاركتهم يف تنفيذ املرشوع؛
•فرص التوظيف التي يقدمها املرشوع إىل املجتمعات املحلية؛ وأحكام ورشوط الوظائف ومنافعها واشرتاطاتها والعدد اإلجاميل املتوقع
للوظائف املاهرة وغري املاهرة ومدى التوظيف الخارجي املتوقع ،وتداعيات ذلك عىل عدد الوظائف التي يشغلها أشخاص محليون؛
•اإلجراءات التي قد يستتبعها املرشوع؛
•أشكال التعويضات وإجراءات تخفيف األثر لحامية سبل معيشة املجتمعات املحلية؛
•كيفية ضامن أمن غذاء ومياه املجتمعات املحلية؛

14

•الخيارات واإلجراءات والتعويضات من أجل النقل املحتمل لسكن املجتمعات املحلية ،يف حال وافقت عىل نقل سكنها ؛

15

•أي جوانب من املرشوع ال تزال قابلة للتعديل بناء عىل املساهامت ،وأي جوانب غري قابلة لذلك.
ينبغي للحكومة أن تتيح معلومات عن املسائل التالية ،عىل سبيل التعداد ال الحرص:

الخطوط التوجيهية بشأن األمن
الغذايئ وسبل كسب العيش

 10-12حني يجري النظر يف االستثامرات التي تنطوي عىل عمليات

•الوضع القانوين للمجتمعات املحلية؛

واسعة النطاق لحقوق الحيازة ،مبا فيها اتفاقيات االستمالك

•حقوق املجتمعات املحلية مبوجب القانون الوطني والدويل وواجبات الحكومة ذات الصلة .قد

والرشاكة ،عىل الدول أن تسعى إىل إفساح الفرصة أمام األطراف

تنطوي تلك املوجبات ،وال تقترص عىل تقديم الخدمات الصحية؛ والتعليم ،والتيار الكهربايئ؛

املختلفة للقيام بتقييامت مستقلة مسبقة بشأن التأثريات اإليجابية

واالتصاالت؛ والنقل؛ والطرقات؛ واألسواق؛ والتدابري اإلدارية واملالية والضامن االجتامعي؛ وما إىل

والسلبية املمكنة التي قد متارسها تلك االستثامرات عىل قوانني

ذلك .وقد تغطي أيضاً موجب الدول باحرتام حقوق األفراد الخاصة بالتنمية والصحة واالستمتاع

الحيازة واألمن الغذايئ واإلحقاق التدريجي للحق بالغذاء الكايف،

بالبيئة وامللكية والخصوصية والعالج الفعال واملحاكامت العادلة وعدم التمييز والتعويض يف

وسبل املعيشة والبيئة .وعىل الدول أن تضمن أن الحقوق

حاالت إجهاض العدالة وهلم جرا ً؛

واملطالبات الحالية الرشعية للحيازات ،مبا فيها تلك املتعلقة

•الوضع القانوين ملنطقة املرشوع املستهدفة؛
•التداعيات القانونية لتغيري استخدام األراض عىل حقوق املجتمعات املحلية؛

بالحيازات العرفية وغري الرسمية ،تحدد بصورة منتظمة وغري
منحازة ،فضالً عن حقوق وسبل معيشة األشخاص اآلخرين الذين
يتأثرون هم أيضاً باالستثامر مثل صغار املنتجني .وعىل هذه

•صالحيات املؤسسات الحكومية ذات الصلة وأهميتها بالنسبة إىل املجتمعات املحلية؛

العملية أن تنفذ بالتشاور مع جميع األطراف املعنيني متاشياً مع

•أية آليات قامئة أو مخطط لها لحل النزاعات أو معالجتها؛

مبادئ املشاورة واملشاركة التي تنص عليها هذه الخطوط

•أي إجراءات تشاركية حالية أو مرتقبة للرصد والتحقق والتقييم؛

التوجيهية .وعىل الدول أن تضمن عدم املساس بحقوق الحيازة
الرشعية الحالية جراء تلك االستثامرات.

 14األمن الغذايئ وسبل املعيشة :انظر يف الخطوط التوجيهية من بني أمور أخرى البنود1-1 :؛ 1-4؛ 11-8؛ 1-12؛2-12؛ 6-12؛ 8-12؛ 10-12؛ 12-12؛
15-12؛ 1-13؛ 2-26؛ .4-26
 15اإلعادة :انظر يف الحطوط التوجيهية البنود  1-4إىل  .4-14التعويضات ونزع امللكية :انظر يف الخطوط التوجيهية من بني أمور أخرى البنود  3ألف4--1؛ 9-4؛  1-16إىل  :9-16الطرد انظر
الخطوط التوجيهية من بني أمور أخرى  3ألف2--1؛ 4-4؛ 5-4؛ 6-7؛ 5-9؛ 6-10؛  7-16إىل .9-16
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•املعلومات عن جهات االتصال الرئيسية ضمن الحكومة؛
•أية خدمات حكومية ستتأثر جراء املرشوع؛
•أية خدمات حكومية ستتحسن جراء املرشوع؛
•ما الحلول أو إجراءات تخفيف األثر التي ستطلبها الحكومة من الرشكة يك تعوض عن أي تأثريات سلبية ناتجة عن املرشوع؛
•ما آليات الطعن التي ستقدمها الحكومة إىل املجتمعات يف حال ارتكاب مخالفات من قبل الرشكة.
ينبغي للمجتمعات املحلية أن تقدم معلومات عن املسائل التالية من دون أن تقترص عليها:
•الحقوق العرفية واستخدامات األرايض واملوارد الطبيعية؛
•القيمة الثقافية والتاريخية لألرض وللموارد الطبيعية؛
•املناطق ذات األهمية الكربى عىل وجه الخصوص ضمن منطقة املرشوع املستهدفة وكيفية وجوب حفظها؛
•الطرق املحلية لكسب املعيشة واألشكال األخرى لالتكال عىل األرض وعىل املوارد الطبيعية .وهي قد تتضمن الوصول إىل الغذاء واملاء
وإدارة املوارد الطبيعية مجموعة من األنشطة االقتصادية؛
•أية تجارب سابقة عىل صعيد قيام القطاع الخاص برشاء أراض عىل أراضيهم العرفية ،وأية تظلامت رمبا طرأت عن ذلك؛
•اإلجراءات املحلية لصنع القرارات والتفاوض ،مبا يف ذلك اآلليات املتفق عليها للتمثيل املحيل؛
•الشواغل الناجمة عن املرشوع؛
•التوقعات بشأن التعويض عن األرضار أو الخسائر الناجمة عن املرشوع يف حال منح املوافقة؛
•الفرص التي جرى تحديدها ضمن املرشوع (مثل التنمية الريفية أو الرفاه االجتامعي أو البنية التحتية أو سبل املعيشة البديلة)؛
•التوقعات بشأن منوذج األعامل الواجب تنفيذه وطبيعة املنافع املتوقعة ومستواها؛
•طبيعة التجارب املاضية للتعاطي مع الحكومة وأي تظلامت؛
•االقرتاحات املتعلقة بكيفية تعديل املرشوع ليالئم احتياجاتهم.
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توفري الوصول إىل املصادر املستقلة للمعلومات واملشورة
يحق للمجتمعات الوصول إىل مصادر مستقلة للمعلومات عرب عملية احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،مبا يف ذلك خالل
عملية التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وبشكل خاص ،قبل اتخاذ القرار وعقد االتفاق .والغاية من ذلك هو السامح للمجتمعات باتخاذ
قرارات مستنرية قامئة عىل مجموعة وافية من املعلومات التي تختارها بنفسها ،مبا يف ذلك معلومات عن بدائل للمرشوع اإلمنايئ
املقرتح – مبعزل عن مصالح مقرتحي املرشوع .وينبغي للحكومات وللرشكات تيسري وصول املجتمعات املحلية إىل املصادر املستقلة
للمعلومات ،وبوسع املنظامت غري الحكومية املحلية أن تؤدي دورا ً هاماً يف اإلبالغ عن املعلومات و/أو املشورة املستقلة.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
إبالغ املجتمعات املحلية بأن لها حق االطالع عىل مصادر املعلومات
املستقلة عىل امتداد العملية ،فضالً عن حق التامس النصيحة من

املوافقة املستنرية
املصدر :برنامج األمم املتحدة للتعاون يف
مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
الغابات وتدهورها يف البلدان
النامية.2013 ،

عىل املعلومات املقدمة إىل األطراف كافة أن تكون:
•سهلة الوصول وواضحة ومتسقة ودقيقة وشفافة؛
•أن تقدم باللغة والشكل املناسبني (مبا يف ذلك البث اإلذاعي واألرشطة املصورة والرسوم البيانية
واألفالم الوثائقية والصور)؛

الشعوب األصلية األخرى ومن منظامتها واملنظامت غري التابعة لها

•أن تكون موضوعية وأن تغطي االحتامالت السلبية واإليجابية ألنشطة املرشوع وتبعات منح
املوافقة أو حجبها؛

املصادر واملجموعات وتيسري الوصول إليها.
توفري فرصة االختيار بني امليسريين .ينبغي أن تقدم إىل املجتمعات

•أن تكون كاملة فتغطي كامل مجموعة التأثريات املحتملة االجتامعية واملالية والسياسية
والثقافية والبيئية مبا يف ذلك املعلومات العلمية مع إمكانية االطالع عىل املصادر األصلية باللغة
املناسبة؛

التي تطلب املساعدة فرصة االختيار بني امليرسين ،مبا يف ذلك أي

•أن تقدم بطريقة تقوي الثقافات األصلية واملحلية وال تقوضها؛

ميرسين يقرتحهم املجتمع نفسه.

•أن يقدمها موظفون مناسبون ثقافياً يف مواقع مناسبة ثقافياً ،وأن تتضمن بناء قدرات املدربني
األصليني أو املحليني؛

بحسب ما تراه .وحيثام تدعو الحاجة ،املساعدة عىل تحديد تلك

دعم االستعانة باملستشارين .يحق للمجتمعات املحلية أيضاً بأن
تدعو مستشارين ،عىل سبيل التعداد ال الحرص ،من محامني أو
مستشارين قانونيني أو حلفاء آخرين من أجل املراقبة أو املشاركة يف
التيسري وتوفري توصيات مفيدة ومبتكرة .وينبغي للحكومة و/أو
الجهة القيمة عىل املرشوع تقديم املساعدة املالية واللوجستية
الكافية للمجتمعات يك تحصل عىل هذا النوع من الدعم .ولكن يف
الحالة املثالية ال ينبغي للمساعدة املالية واللوجستية أن تصدر
مبارشة عن القيمني عىل املرشوع؛ ويحق للمجتمعات الحصول عىل
التمويل والخدمات غري الخاضعة للسيطرة الحرصية
للقيمني عىل املرشوع.

•أن تقدم ضمن وقت كاف من أجل فهمها والتحقق منها؛
•أن تبلغ املجتمعات البعيدة والريفية والنساء واملجموعات املهمشة؛
•أن تقدم عىل أساس متواصل ومستدام عىل امتداد عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية.
أما اعتامد "سياسة الكشف عن املعلومات" فتعني االستعداد للكشف عن املعلومات حيثام أمكن،
خصوصاً يف غياب أي سبب قوي مينع مشاركتها .وتذكروا أن قلة املعلومات قد تؤدي إىل انتشار
التضليل بشأن املرشوع ،وهذا كفيل بإلحاق الرضر عملية التفاوض ونسف جهود املشاركة يف حوار
مستنري مع كافة أصحاب الحقوق .كام أن الشفافية وسهولة الوصول إىل املعلومات يشهدان عىل
قابلية مساءلتكم وحسن نيتكم باملشاركة يف عملية احرتام حق املوافقة املسبقة الحرة املستنرية.
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التوصل إىل اتفاق وجعله فعاالً
من الرضوري أن تخلو عملية السعي إىل املوافقة من أي تالعب ،وأن تكون االتفاقات التي يجري التوصل إليها متبادلة ومعرتفاً بها من جانب
األطراف كافة ،مع إمكانية إضافة خطوات أخرى حيثام تحجب املوافقة ،يف حال اتفقت املجتمعات املحلية عىل ذلك .واملوافقة من جانب
األطراف كافة رضورية الستكامل كل خطوة من خطوات العملية ،حتى حني تتكرر تلك الخطوات .إضافة إىل أنه حتى يف الحاالت التي يجري
فيها الحصول عىل موافقة السكان األصليني واملجتمعات املحلية ،فال يجب أن تقوض أياً من حقوق اإلنسان الخاصة بها.

كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
االتفاق عىل كيفية التوافق .لدى التشاور مع املجتمع املحيل ،اتفقوا معه عىل كيفية التوصل إىل االتفاق والتعبري عنه ،مع مراعاة الطرق العرفية
لصنع القرارات والتامس املوافقة .قد يشمل ذلك التصويت ورفع األيدي وتوقيع وثيقة يشهد عليها طرف ثالث ،وأداء طقس شعائري يجعل
االتفاق ملزماً وغري ذلك .قرروا بشأن الرشوط للتوصل إىل قرار نافذ .عىل سبيل املثال ،قد يستند نفاذ االتفاق عىل نسبة املجتمع املحيل التي
كانت حارضة لدى اتخاذ القرار أو عىل عدد األصوات أو درجة متثيل مختلف الرشائح ضمن املجتمع (مثل النساء والشباب وفقراء الريف
واملهاجرين) .ويف كل الحاالت ،يحق للمجتمعات أن تجعل االتفاقات ملزمة مبوجب مامرساتها العرفية الخاصة ،إذا ما شاءت ذلك.
الحيازة وخيارات املساهمني

املعرفة الجيدة بدور امليرس .عىل امليرسين أن يقدموا ،من بني أمور أخرى ،النقد البناء واألمان النفيس والدعم الفكري خالل املشاورات .وقد
يكون مفيدا ً إسناد دور مستقل كطرف ثالث إىل "ناقد" يشكك يف كل قرار ،وهكذا تكون كل مرحلة من مراحل

من املهم أن تكون األطراف كافة منفتحة عىل األمناط البديلة
للحيازة واإلنتاج لدى مناقشة كيفية تنفيذ املرشوع .قد يعني
ذلك إلحاق تعديالت عىل حجم األرض املستهدفة ومنط
استخدامها .وقد يعني أيضاً خيارات أخرى من حيث أمناط
الزرع :أي املحاصيل املختلطة مقابل املحاصيل األحادية
ومناذج أصحاب الحيازات الصغرية ،ومناذج العقارات الكبرية،
والزراعة املكثفة عالية الغلة ضمن مسافات صغرية (منوذج
التوفري يف اإلرايض) أو الزرع األقل غلة ولكن األكرب نطاقاً
(منوذج اقتسام األرايض) ( Phalanوآخرون .)2011 ،وقد
تشمل الخيارات األخرى املشاريع التجارية املشرتكة واألسهم
املشرتكة واإلدارة املشرتكة أو املشاريع املجتمعية للتعاقد أو
التعاقد من الباطن.
ينبغي أيضاً مناقشة وضع املجتمعات املحلية إزاء الرشكة
الخارجية أو املستثمر بحيث تحظى حقوقها باالحرتام
والحامية .أما الخيارات املمكنة فتتمثل يف املوظفني املؤقتني أو
الدامئني ،أو املساهمني أو حتى الرشكاء يف األعامل وباإلضافة
إىل ذلك ،ينبغي لألطراف كافة املوافقة عىل أحكام عقد التأجري
مبا يف ذلك مدته ورشوط تجديده ومتطلباته والعقوبات
املتصلة به.

املشاورة قد خضعت الستعراض واف وللموافقة من قبل كامل املجموعة االستشارية قبل االنتقال إىل موضوع آخر.
تناول املفاوضات بروح تعاونية .ليست املفاوضات مسألة ربح وخسارة – بل هي مسألة تعاون يك تتمكن
األطراف كافة من تحقيق بعض من أهدافها عىل األقل .ويجب أن تنظر األطراف األخرى إىل املفاوضات كجزء
من عالقة وحوار طوييل األجل .حاولوا الفصل بني الوقائع والقيم؛ فالوقائع املتضاربة ميكن حلها من خالل
البحث أما حيث يتعذر حل القيم املتضاربة ،عىل الفرقاء أن "يتفقوا عىل االختالف" بكل احرتام مع املحافظة
عىل أجواء تفاوضية ودية نسبياً .أثنوا عىل األفكار الجيدة للمشاركني اآلخرين وأ ّمنوا مخارج مرشفة لألفكار
السيئة .أصغوا بدقة وبنشاط إىل ما يقوله اآلخرون .ويف حال كانت املعلومات غري واضحة أو تقنية جدا ً،
أطلبوا تكرارها أو إعادة صياغتها.
تحلوا باملرونة .حني يعرتض مجتمع محيل عىل أجزاء معينة من مرشوع ،حاولوا أن تحددوا أي من أجزائه
مقبول لدى املجتمع املحيل وأي هي األجزاء التي تستوجب التكييف أو االستبعاد .كونوا منفتحني عىل فكرة
تعديل املشاريع واألهداف األساسية لجعلها أكرث إرضاء لكافة األطراف.
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كونوا مستعدين يف حال الوصول إىل طريق مسدود .اتفقوا مسبقاً عىل الخطوات املحددة التي ستتخذ يف حال تعرثت املفاوضات
ومل تفض إىل اتفاق وراوحت مكانها .وهي قد تتضمن إجراءات للجوء إىل وسيط مستقل ،وفرتة تعليق للمفاوضات قبل معاودة

املبادئ األساسية للمفاوضات الفعالة

التفاوض ،وإجراءات الستئناف املفاوضات وما إىل ذلك.

املصدر Barsh :وBastien، 1997

حني تحجب املوافقة ،حددوا األسباب والرشوط التي يجب استيفاؤها يك تتمكن املجتمعات
املحلية من منح موافقتها ،وما إذا كان املجتمع سينظر يف إمكانية إعادة التفاوض ورشوط
وتوقيت إعادة التفاوض املحتملة .وينبغي للرشكة أن تحرتم حق املجتمعات برفض أي إعادة
للتفاوض يف حال رغبت يف ذلك.
ميكن ملضمون االتفاق أن يضم:
•األطراف املوقعة؛
•إثباتات املوافقة املوضوعية املتفق عليها بصورة متبادلة؛
•تفاصيل االتفاق (مثالً التكاليف واملنافع واالشرتاطات والقواعد والقيود) ،وضامن التعبري
واملوافقة عىل كل التوقعات والتزام الجميع باالتفاقات الناجمة عن ذلك وموافقتهم عليها؛

•إبالغ املجتمع املحيل وإرشاكه؛
•تحديد احتياجاتكم بوضوح ،واالتفاق عىل األولويات؛
•تحديد احتياجات األطراف األخرى كافة؛
•إثبات مصداقيتكم وقدرتكم عىل التنفيذ؛
•إقامة عالقات ِ
(صالت) مع املتفاوضني اآلخرين؛
•إيجاد سبل للتوفيق بني احتياجات األطراف األخرى وبني احتياجاتكم؛
•تقديم اقرتاحات محددة وقابلة للتحقيق؛
•تنايس الغضب الشخيص والكربياء والتشكيك يف الذات.

•مدة املرشوع؛
•التدابري الرامية إىل جعل االتفاقات ملزمة؛
•عملية تقديم التظلامت؛
•خطط الرصد والتقييم؛
•أحكام سحب املوافقة؛
•النقطة التالية للموافقة املتفق عليها؛
•أحكام التحقق املستقل؛
•العقوبات عىل مخالفة االتفاق.
توثيق العملية باألشكال واللغات التي هي يف متناول األطراف كافة وإتاحة االستعراض واملصادقة من قبل أصحاب املصلحة.

رصد االتفاقات والتحقق منها

16

حاملا يتم التوصل إىل املوافقة ،من املهم ضامن احرتام كل االتفاقات التي أبرمت خالل العملية التشاورية ،عىل مستوى تطبيقها العميل.
ويف حال مل تحرتم االتفاقات ينبغي تفعيل العقوبات و/أو اآلليات ملعالجة الوضع.
وينبغي تحديد طرق رصد االتفاقات والتحقق منها بصورة مشرتكة قبل إبرام أي اتفاق ،كام يجب وصف إجراءات الرصد والتدقيق يف
االتفاق .وعىل أنشطة الرصد والتدقيق نفسها أن تنفذ بعد منح املوافقة للبدء بتشغيل املرشوع ،ويجب القيام مبراجعات دورية مستقلة
عىل فواصل زمنية تريض املجموعات املعنية كافة.

16
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كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
تصميم الرصد باالشرتاك مع املجتمعات املحلية .عىل املجتمعات املعنية باتفاق بشأن مرشوع أن تشارك أيضاً يف الرصد املشرتك لتنفيذ
املرشوع .وهذا يشمل مساهمة املجتمع املحيل يف تصميم نهج الرصد واألنشطة الواجب رصدها ،وكيفية التامس اآلراء املختلفة وكيفية
تسجيل النتائج ومشاركتها مع املجتمع العريض .ويجب أن تتفق املجتمعات املحلية عىل طرق الرصد التشاريك واإلدالء بالتعليقات
املسرتجعة ،مع املعرفة الكاملة باملوارد البرشية واملالية املطلوبة واملتاحة.
الخطوط التوجيهية الخاصة
بالتظلم واملعالجة وحل
النزاعات
املصدر ،منظمة األغذية
والزراعة.2012 ،

1-21

االستعانة مبراقبني مستقلني .عىل عملية التحقق أن تنفذ من قبل جهات مستقلة مقبولة من جميع األطراف.
إرشاك آراء مختلفة .عىل فريق التدقيق أن يجري مقابالت مع مختلف أصحاب الحقوق ومستخدمي األرايض ،مبا يف ذلك املجموعات املهمشة
مثل النساء والفقراء وغري املالكني لألرايض والشباب ،لضامن االحرتام املتكافئ لحقوقهم.
عرض خيار التكتم عىل هوية املستجيبني لالستبيانات والحفاظ عىل رسية اإلجابات عندما يطلب ذلك.

ينبغي للدول من خالل هيئات قضائية وإدارية غري

منحازة وكفوءة تأمني الوصول إىل وسائل حسنة التوقيت ومقبولة
الكلفة وفعالة لحل النزاعات املتعلقة بحقوق الحيازة ،مبا يف ذلك

التامس التعليقات عىل النتائج .ميكن عقد جلسات عامة ملشاركة نتائج عملية التحقق ومناقشتها .هذا
مينح أفراد املجتمع املحيل فرصة لتأييد النتائج أو االعرتاض عليها وطلب أن يقوم فريق مختلف للتدقيق
بتكرار العملية عند الرضورة.

الحلول البديلة لهكذا نزاعات ،كام عليها أن تقدم عالجات فعالة

اعرفوا كيف تعالجون أية مشاكل تطرأ .وافقوا مع املجتمع املحيل عىل املرحلة املحددة التي يجب أن

فضالً عن حق النقض .عىل تلك العالجات أن تنفذ بدون أي تأخري.

تستهل فيها إجراءات التظلم يف حال طرأت أية مشاكل خالل عملية الرصد .اتفقوا عىل الظروف التي

وينبغي للدول أن تجعل اآلليات الرامية إىل تجنب النزاعات املحتملة

ميكن يف ظلها لعملية املوافقة أن تستأنف وملعاودة التفاوض بشأن االتفاق.

أو حلها متاحة للجميع يف املرحلة التمهيدية ،سواء أكان ذلك داخل
الوكالة املنفذة أم خارجها .وينبغي لخدمات حل النزاعات أن تكون
متاحة لجميع الرجال والنساء ،من حيث املوقع الجغرايف واللغة
واإلجراءات.

إنشاء عملية للتظلم

17

من املهم وضع آلية مستقلة لألطراف متكنهم من إثارة الشواغل التي قد تطرأ عىل امتداد فرتة املرشوع .وينبغي آللية التظلم أن تتيح
املوافقة عىل املرشوع من جديد عرب حل بديل محيل وأسهل مناالً إلجراءات حل النزاعات الخارجية.
ينبغي لآللية أن تناقش وتصاغ يف مراحل مبكرة بدالً من تركها حتى تنشأ النزاعات أو تحجب املوافقة .وبالتايل ،ينبغي للقرار بشأن
شكل عملية التظلم أن يكون جزءا ً من عملية التشاور والتامس املوافقة .ويجب أن تكون العملية متاحة لالستخدام خالل مراحل
اإلعداد املسبق لالتفاق ويجب أن تدرج يف أي اتفاقات يجري التوصل إليها.
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كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
االتفاق مع املجتمع املحيل بشأن كيفية تلقي التظلامت وتسجيلها .ميكن لذلك أن يتم من خالل فريق أو لجنة مكونة من ممثلني رئيسيني
ومستشارين مستقلني ،ومقابالت دورية مع أفراد املجتمع املحيل من قبل كيانات مستقلة ،وصندوق لجمع اآلراء الخطية مع إغفال اسم من
يديل بها ،وما إىل ذلك .وحيثام توجد آليات عرفية للتظلم ،وحيثام تختار املجتمعات املحلية اتباعها ،ينبغي لألطراف األخرى احرتام ذلك .أما
استيحاء األفكار من إجراءات التظلم العرفية إلحاطة آلية التظلم بها ،فسيجعل هذه األخرية ذات صلة ومغزى للمجتمعات املحلية.
اتفقوا مع املجتمع املحيل بشأن كيفية استعراض التظلامت والتحقيق فيها .يفرتض بهذه الخطوة أن تتضمن تتبع التظلامت وأنظمة لالستجابة
وأطرا ً زمنية ذات صلة بعملية حل التظلامت.
االتفاق عىل خيارات حلول تريض جميع األطراف .وميكن أن تشمل أشكاالً من التعويضات أو العقوبات أو رد املمتلكات.
االتفاق عىل كيفية رصد قرار التظلم وتقييمه واملوافقة عليه من قبل جميع األطراف.
إبالغ املجتمعات حول عمليات مقاضاة الحكومات والوصول إىل العدالة ،يف حال تعذر حل التظلامت من دون مساعدة خارجية.
إضفاء الطابع الرسمي عىل عملية التظلم وتوثيقها والرتويج لها .أتفق مع املجتمع املحيل بشأن كيفية إضفاء الطابع الرسمي عىل آلية التظلم
متاشياً مع القواعد العرفية ،و/أو من خالل اإلعالن عنها وتسجيلها لدى مؤسسة رسمية (عىل سبيل املثال مكتب حكومي إقليمي أو محيل) .قوموا
بتوثيق عملية التظلم باألشكال واللغات املفهومة من جميع األطراف ،وروجوا لها.

توفري الوصول إىل معالجة وحل النزاعات
إن توفري سبل الوصول إىل آليات حل النزاعات أمر رضوري إلعامل الحق يف املعالجة للجهات التي تعترب أن أطرافاً أخرى قد انتهكت حقوقها.
وكام هو الحال مع توقع آليات التظلم وإنشائها ،ينبغي آلليات حل النزاعات أن تناقش وتنشأ يف وقت مبكر بدالً من تركها حتى وقوع الخالفات
أو تداعي املوافقة.
يجب أن تكون املشاورات مع املجتمعات املحلية عىل علم بأي موجبات مل ينفذها املشغلون السابقون للمرشوع وتم توثيقها ،وعىل أشكال
العالج أن تناقش يف مرحلتي التوصل إىل املوافقة واالتفاق .وينبغي الوفاء بااللتزامات العالقة حاملا متنح املوافقة للسري باملرشوع.

مبوجب القانون الدويل ،يؤدي انتهاك حق من حقوق اإلنسان إىل حق التعويض للضحية (أو الضحايا).
ويهدف التعويض إىل تخفيف معاناة الضحايا وتأمني العدالة لهم "من خالل تصحيح عواقب األفعال غري املرشوعة إىل أقىص حد وعرب الحؤول
دون االنتهاكات ومنعها ".ويف قانون حقوق اإلنسان ،يعترب توفري سبل العالج الفعالة حقاً يف حد ذاته يكمل الحقوق األخرى املعرتف بها.
وتشمل العالجات :رد املمتلكات والتعويض ،وإعادة التأهيل واإلرضاء وضامنات عدم التكرار.

الحق يف العالج
املصدر.MacKay، 2002 :
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كيف ينبغي تنفيذ ذلك؟
التعامل مع وسيط متخصص ،أو خبري بحل النزاعات أو أمني للمظامل من أجل التوسط يف العملية .ويجب أال يكون للوسيط أي تضارب يف
املصالح وأن يكون مقبوالً من جميع األطراف.
إتاحة الوقت الكايف واملوارد الكافية ليك تحقق العملية نتائج عادلة.
اتباع خطوات عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،التي قد تنطوي عىل رسم الخرائط التشاريك والحقوق العقارية وتحديد استخدام
األرايض ،وإعادة تقييم عمليات التمثيل وإنشاء آليات لدفع التعويضات.
تعليق العمليات .ميكن للرشكات أن تساعد يف إعادة بناء الثقة املتبادلة من خالل تعليق جميع العمليات يف منطقة املرشوع ملدة يتم فيها
تسوية النزاعات وعملية البحث عن معالجة .وقد يعني ذلك وقف املفاوضات حول األرايض و/أو وقف اخرتاقات األرايض املعنية .وينبغي
لتعليق العمليات خالل النزاعات أن يدرج كبند ضمن االتفاق النهايئ حول املرشوع.
تشمل األشكال املمكنة للعالج:
•إعادة أو رد األرايض واألقاليم واملوارد ،وغريها من املمتلكات واملوارد غري امللموسة ،التي أخذت أو ترضرت من دون موافقة املجتمعات
املحلية؛
•استعادة النظم اإليكولوجية و/أو املوارد التالفة؛
•دفع املال لقاء التخيل عن الحقوق؛
•تحسني املنافع لصالح أصحاب الحيازات الصغرية والعامل؛
•الدفع نقدا ً أو عينياً لألرايض املتنازل عنها أو الستخدام األرايض؛
•التعويض عن األرضار والتعدي عىل الحقوق؛
•التعويض عن الخسائر يف سبل كسب العيش والدخل؛
•التعويض عن خسائر الرتاث غري املادي؛
•دفع تكاليف ضامن التعويضات واملشاركة يف املفاوضات وطلب املشورة؛
•االتفاق إما عىل الوقف الدائم للعمليات يف املنطقة املتنازع عليها و/أو امليض قدماً يف اتفاق حديث التفاوض يشمل جميع متطلبات عملية
املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؛
•الضامنات الرسمية بعدم التكرار؛
•اإلجراءات والعقوبات الرسمية يف حالة التكرار؛
توثيق عملية املعالجة بأشكال ولغات يفهمها جميع األطراف.

املالحق
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ال

إرساء املرشوع وكل املنافع وعمليات تخفيف
األثر املرتبطة به وما إىل ذلك

حل أي نزاعات أو تظلامت ناشئة

ال

التفاوض:
•صفقات األرايض
•تقاسم املنافع
•تعويض
•تخفيف
•الحامية
•الرتتيبات املالية
•الرتتيبات القانونية
•تسوية املنازعات
•عملية الرصد
•آليات التظلم

الرصد التشاريك

تنفيذ االتفاق

املصادقة عىل االتفاق من قبل الحكومة أو كاتب العدل

إبرام االتفاق الخطي

نعم

هل املجتمعات املحلية راغبة يف االتفاق؟

التفاوض املتكرر

السامح للمجتمعات املحلية بنيل
املشورة القانونية واالقتصادية
واالجتامعية والبيئية فضالً عن مشورة
املنظامت غري الحكومية

بناء الوفاق يف املجتمع املحيل

امللحق األول:
الخطوات املقرتحة يف
عملية احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية

املالحق

ليس هناك مرشوع يف منطقتكم

•التداخل بني األرايض
•أصحاب الحقوق
•التمثيل
•التأثريات
•املنافع
•املالية
•املخاطر
•التداعيات القانونية
•اقرتاح التفاوض

ليس هناك مرشوع يف منطقتهم

واملستنرية

الحرة واملسبقة

ال حاجة للموافقة

ال

ال

ال

رسم الخرائط التشاريك

عملية التفاوض

نعم

هل مازالت املجتمعات ترغب يف إقامة املزارع؟

باألشكال واللغات املناسبة

توفري حق الوصول إىل املعلومات

تقييم التأثري البيئي التشاريك

نعم

هل املجتمع عىل استعداد للنظر يف املرشوع؟

تحديد املؤسسات املمثلة

نعم

أصلية تعيش يف منطقتكم؟

تحديد النطاق :هل هناك أي شعوب

مأخوذ من برنامج سكان الغابات 2008 ،وAnderson، P.2011
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امللحق الثاين :أسئلة مفيدة
األسئلة التي يجب أن تطرحوها عىل أنفسكم :الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية
•ما املرشوع ،ومدى حجمه ومتى وأين سيتم إنشاؤه؟
•هل كان القيمون عىل املرشوع يف تواصل معكم حول األعامل اإلمنائية املقرتحة؟
•مع أية مؤسسات مجتمعية يتواصل القيمون عىل املرشوع؟
•هل للمجتمعات الحرية بأن تختار ألنفسها منظامتها التمثيلية ،أو هل تلك املنظامت قد عينتها الحكومة ،أو اختارها الوسطاء أو الرشكة؟
•هل أجرى القيمون عىل املرشوع تقييامً لنطاق حقوقكم العقارية بحسب ما يحددها القانون أو العرف؟
•هل يفهم القيمون عىل املرشوع حقوقكم العقارية أو مطالباتكم باألرض ويحرتمونها؟
•هل نفذ رسم تشاريك للخرائط تحت إدارة املجتمعات املحلية من أجل تحديد نطاق حقوقكم؟
•هل تم التوصل إىل اتفاقات مع املجتمعات املحلية حول نطاق مناطق الحقوق العرفية وحدودها؟
•هل تتداخل مناطق الحقوق العرفية تلك مع املناطق الخاضعة للقيمني عىل املرشوع؟
•هل اطلعتم عىل تقييامت األثر االجتامعي والبيئي؟
•هل شارك مجتمعكم يف تقييامت األثر االجتامعي والبيئي؟
•هل توافقون عىل النتائج؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،ما هي مخاوفكم من النتائج؟
•هل تقييم األثر يوضح كيف ميكن للوضع القانوين ألراضيكم أن يتغري خالل فرتة اإليجار أو االمتياز ،واملدة املمكنة لإليجار أو العملية،
والوضع القانوين بعد انتهاء مدة عقد اإليجار أو االمتياز؟
•هل اطلعتم عىل تقييامت قيمة الحفظ العالية؟
•هل شارك مجتمعكم يف تقييامت قيمة الحفظ العالية؟
•هل تتفقون مع النتائج؟ هل تعتربون بأن هناك ما يكفي من املناطق التي توضع جانباً (أي ال تزرع أو ال تزال أشجارها) من أجل
خدمات حامية البيئة مثل املياه العذبة؟ وبالنسبة للمناطق املهمة لكم مثل املواقع الدينية واملقابر واملناطق املقدسة؟ لتلبية
احتياجاتكم األساسية من املواد الغذائية وغريها من العنارص الحرجة لسبل كسب عيشكم؟
•ما املعلومات املتاحة ألفراد املجتمع؟ هل هي باللغة والشكل اللذين تفهمونهام؟
•ماذا تعرفون عن حقوقكم ،مبا يف ذلك املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟ هل تشعرون بأنكم تحتاجون إىل مزيد من املعلومات
عن حقوقكم القانونية؟
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•هل عقدت مناقشات مع املجتمعات املحلية حول تخفيف األثر والرصد وترتيبات تقاسم املنافع والتعويضات؟
•ما هي التدابري املتخذة لضامن متكن املجتمعات املحلية من تدارس املشاريع اإلمنائية عىل أراضيها ،من دون أي إكراه أو قسوة؟
•هل عقدت االجتامعات يف األماكن التي اختارتها املجتمعات؟ هل شعر الناس بأنهم استطاعوا التعبري عن أفكارهم الخاصة
يف هذه االجتامعات؟
•هل جرى سؤال املجتمعات عام إذا كانت توافق أم ال عىل املرشوع اإلمنايئ قبل اتخاذ الرشكة قرارها باالستثامر فيه وحصولها عىل
إذن من الحكومة؟
•أثناء املفاوضات مع الرشكة إلنشاء مزرعة ،هل منح الوقت واملجال الكافيان ملمثيل املجتمع يك يتمكنوا من اتخاذ قرارات بالتاميش مع
نظمهم املفضلة أو العرفية لصنع القرارات؟
•هل كانت لكم حرية التشاور مع أفراد مجتمعكم بشأن التفاصيل من أجل ضامن التوصل إىل توافق يف اآلراء؟ وهل نتج عن ذلك
اتفاق ملزم قانونياً؟
•هل كانت للمجتمع حرية الحصول عىل املشورة القانونية أو إرشاك املنظامت غري الحكومية املحلية يف خياره؟
•هل وافق املجتمع عىل أن تستخدم أراضيه للمرشوع؟
•هل لديكم نسخة عن هذا االتفاق؟ يف حال النفي ،هل مثة شخص تثقون به ميلك نسخة؟
•إذا تم التوصل إىل اتفاقات ،هل يعتربها الجميع منصفة؟ هل تتمتع االتفاقيات بالدعم الكامل من كل العائالت واألرس واملجتمع املعني؟
•هل نال األشخاص تعويضات منصفة أو تقاضوا مبالغ مالية أو منافع بالتاميش مع أي اتفاقات؟
•هل هناك أي معارضة بني أفراد املجتمع؟ إذا كان هناك أعضاء يف املجتمع ال يؤيدون االتفاقات ،ما السبب؟ (يجب إيالء عناية خاصة هنا
لضامن عدم الكشف عن هوية املستجيبني لالستبيان إذا ما طلبوا ذلك).
•هل هناك نزاعات عالقة عىل األرايض بني املجتمعات؟ أو بني السكان املحليني أو املجتمعات والرشكة أو الحكومة؟
•هل هناك آليات قامئة لحل هذه النزاعات؟
•هل هذه اآلليات مقبولة لدى جميع األطراف املعنية ،وهل كانت فعالة؟
•ما الذي سيكسبه مجتمعكم من املرشوع؟
•ماذا الذي سيخرسه مجتمعكم من املرشوع؟
•هل وعدتم بتقايض منافع معينة ،وهل هي مؤقتة أو دامئة؟ وهل لديكم إثبات عنها؟
•ماذا سيحدث يف أراضيكم العرفية حاملا تغادرها الرشكة؟
•هل ستضطرون إىل نقل سكنكم بسبب املرشوع ،وإذا كان األمر كذلك ،كيف وإىل أين؟
•كيف سيؤثر املرشوع عىل وصولكم إىل الغذاء وسبل كسب العيش؟
•ملا األرض التي تستخدمونها مهمة بالنسبة لكم؟
•كيف ستتأثر البيئة من حولكم من املرشوع؟
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•ما حقوقكم العرفية واستخداماتكم لألرايض واملوارد الطبيعية؟
•ما هي احتياجاتكم كمجتمع؟ ما هي االحتياجات األكرث أهمية ،وأيها أقل أهمية؟
•من يصدر املوافقة يف مجتمعكم ،وهل تشعرون بأن ممثليكم خاضعون للمساءلة؟
•هل القيمون عىل املرشوع ينفذون تقييامت أثر عىل حقوق اإلنسان والبيئة ونوع الجنس والجانب االجتامعي؟ هل لديكم فرصة
للمشاركة يف هذه التقييامت؟
•ما هي الفرص املتاحة لكم للمساهمة يف تصميم املرشوع وإدارته؟
•من املسؤول عن و/أو املشاركة يف املرشوع؟ (وميكن أن يشمل ذلك الحكومات املحلية أو األجنبية والرشكات املحلية أو عرب الوطنية،
والسلطات املحلية ،والبنوك أو مؤسسات التمويل الدولية).
•ماذا تعرفون عن تاريخ القيمني عىل املرشوع وسمعتهم؟
•هل تعرفون من الجهات يف الحكومة ويف الرشكة التي بوسعكم االشتكاء لها؟
•أين ميكنكم أن تجدوا معلومات مستقلة عن املرشوع؟
•هل تشعرون بأنكم تستطيعون االطالع عىل معلومات كافية ،وهل تلك املعلومات مقدمة بطرق مجدية ومفيدة لكم؟
•هل تشعرون بأنكم متنحون الوقت الكايف التخاذ القرارات؟
•هل تشعرون بأنكم تشاركون بشكل كاف يف املفاوضات والقرارات؟
•ما التعويض الذي ستطالبون به يف حالة فقدان أرضكم؟
•ما الذي تعتربونه كتعويض مناسب عن األرضار التي تلحق برتاثكم الثقايف مثل املواقع املقدسة واملامرسات التقليدية؟
•هل تستطيعون الوصول إىل مصادر مستقلة للمعلومات؟
•هل اخترب مجتمعكم مشاريع إمنائية يف املايض؟ ما الدروس التي استخلصتموها منها؟
•هل تشعرون بأنكم تفهمون حقوقكم التي تنص عليها قوانني بلدكم؟
•ما هيكليات صنع القرار والتفاوض يف مجتمعكم؟
•ماذا ميكنك أن تفعلوا يف حال تم خرق االتفاقات التي توصلتم إليها من قبل الرشكة،أو السلطات الحكومية أو أفراد مجتمعكم؟
•ماذا سيحدث إذا اتخذتم قرارا ً ضد املرشوع بعد  10أو  20عاماً؟
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األسئلة التي يجب أن تطرحوها عىل أنفسكم :الرشكات واملستثمرون
•هل هناك أشخاص يعيشون يف منطقة املرشوع املستهدفة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما املطالبات والحقوق واالستخدامات التي ميلكها أولئك
الناس تجاه األرض؟
•ما السياق التاريخي والسيايس للبالد؟ كيف أثر ذلك وال يزال يؤثر يف املجتمعات املحلية وعالقتها باألرض؟
•ما الوضع القانوين لألرايض ،وكيف سيتغري حاملا تستملكون تلك األرايض؟
•هل لديكم فهم واضح للقوانني الوطنية املتعلقة باستمالك األرايض؟
•إىل أي مدى تدعم القوانني الوطنية املعايري الطوعية لقطاعكم ،وما مدى علم السلطات الحكومية بهذه املعايري الطوعية؟
•ما القوانني الدولية لحقوق اإلنسان التي جرى التوقيع عليها أو تأييدها و/أو إبرامها من قبل البلد الذي تعملون لديه؟
•ماذا ميكنكم أن تتعلموا من تنفيذ الرشكات األخرى لعملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،أو من عدمه؟
•ما أشكال تدابري التعويض وتخفيف األثر التي سيتم النظر فيها لحامية سبل معيشة املجتمعات املحلية؟
•هل ستقدم فرص عمل للمجتمعات املحلية ،وإذا كان األمر كذلك ،بأي رشوط؟
•هل لدى رشكتكم سياسات أو إجراءات واضحة وملزمة تخص املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟ كيف توفر عملية التواصل والتفاوض
املستمرة واملتكررة عرب كافة دورات التخطيط واملرشوع؟
•ما اللغات واللهجات املستعملة يف البالد ومن قبل املجتمعات املحلية؟ وكيف سيتم نقل املعلومات وتسجيلها إذا كانت املجتمعات أمية؟
•كيف ستؤخذ الطرق العرفية لصنع القرار والتفاوض والتامس املوافقة بعني االعتبار يف عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•هل جرى التخطيط ألي تقييم اجتامعي وبيئي وإذا كان األمر كذلك ،كيف ستتمكن املجتمعات من املشاركة يف ذلك؟
•كيف ميكنكم التأكد من تقديم املعلومات بسهولة يف أشكال ولغات مناسبة للمجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية ،عند الطلب؟
•من املسؤول عن تقييم االتفاقات املربمة ورصدها بينكم وبني املجتمعات؟
•كم من املوارد والوقت ميكنكم االستثامر يف عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•من هم ممثلو املجتمع الذين ستتفاعلون معهم ،ومن الذي اختارهم؟
•ما الدعم املايل أو غريه من أنواع الدعم ،أنتم عىل استعداد ملنحه للمجتمعات املحلية ملساعدتها عىل الوصول إىل مصادر
مستقلة للمعلومات؟
•هل قمتم باستشارة منظامت غري حكومية محلية ووطنية ذات خربة يف الحقوق العرفية وحيازة األرايض؟
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•كيف تضمنون أن املجتمعات املحلية عىل علم تام بطبيعة مرشوعكم وآثاره قصرية وطويلة األجل ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية؟
•ما التدريب املتاح للعاملني امليدانيني التابعني لكم بشأن عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية واملعايري الطوعية لقطاعكم؟
•إذا نشأت نزاعات ،كيف سيتم حلها ،وعىل يد من؟

األسئلة التي يجب أن تطرحوها عىل أنفسكم :املسؤولون الحكوميون
•من يعيش يف منطقة املرشوع املستهدفة ،وما هو وضعهم الرسمي وغري الرسمي وحقوقهم بحسب القوانني الوطنية والقانون الدويل؟
•أي سجل ماض للرشكة املعنية ،وما هي املعايري الطوعية التي يجب أن تلتزم بها؟
•ما الصكوك الدولية التي وقعها بلدكم أو أيدها أو أبرمها وكيف يجري التنسيق بينها وبني القوانني الوطنية أو إدراجها فيها؟
•من ميثل املجتمعات املحلية ،وكيف يتم اختيار هؤالء املمثلني؟
•لكم من الوقت قبل توقيع العقود ،تشارك املجتمعات املحلية يف املفاوضات وعمليات صنع القرار وتحاط علامً بها؟
•ما الوضع القانوين ملنطقة املرشوع املستهدفة ،وتحت اختصاص من تقع؟
•ماذا يحصل لألرض عندما تنتهي مدة اإليجار؟ هل تم توضيح ذلك للمجتمعات املحلية؟
•ما الفوائد التي سيجلبها املرشوع إىل املجتمعات املحلية؟
•ما املخاطر التي تتعرض لها املجتمعات املحلية حني متنح موافقتها عىل املرشوع؟ كيف سيتم تعويضها؟
•كيف ستسعون إىل جعل املعلومات عن املرشوع يف متناول املجتمعات املحلية واملنظامت غري الحكومية ،يف أشكال ولغات مفهومة؟
•ما املعايري الطوعية التي عىل الرشكة االمتثال لها ،وكيف ميكن أن تراعيها القوانني الوطنية الحالية؟
•ما املعايري واإلجراءات املتبعة ،أو التي تحتاج إىل تطوير ،لتوضيح كيف يجب عىل الحكومات تنفيذ املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•كيف ميكنكم ضامن أن تعود منافع املرشوع إىل املجتمعات املحلية بطريقة منصفة وخالية من الفساد؟
•إىل أي مدى تتمتع األجهزة واألفراد ذات الصلة بالقدرات البرشية ،واملادية واملالية واملعرفية ألداء مسؤولياتها؟
•إىل أي مدى املجتمعات املحلية مدركة وقادرة عىل الوصول لآلليات القضائية الرسمية يف حال رغبت يف التقدم بشكاوى؟
•ما هي الخرائط املتوفرة يف منطقة املرشوع املستهدفة ،وإىل أي مدى متثل مطالبات األرايض العرفية واالستخدامات؟
•ما التدابري التي ستتخذ يف حال أدى املرشوع إىل نقل سكن املجتمعات املحلية؟
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•كيف تستطيع املنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية تزويد اإلجراءات الرسمية باملعلومات ،وما الدور الذي ميكن أن تؤديه يف عملية
املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•ما العقوبات املعمول بها ،أو التي يتوجب وضعها ،لضامن أن تحرتم العمليات حقوق املجتمعات املحلية؟
•ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل أو متكني الرشكة من الوفاء باملعايري الدولية واملعايري الطوعية؟
•كيف تساعد قوانني أو سياسات الدولة أو تضع العرثات عىل صعيد احرتام املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟

األسئلة التي يجب أن تطرحوها عىل أنفسكم :املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين
ومنظامت الشعوب األصلية
•ما الذي يجعل تجربتكم وأهدافكم هامة ومناسبة للمشاركة يف عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•كيف ميكنكم التأكد من أن معلومات كافية تبلغ إىل املجتمعات املحلية باألشكال املناسبة ،مبا يف ذلك معلومات عن بدائل املرشوع اإلمنايئ
املقرتح واملعلومات الرضورية للمرشوع اإلمنايئ املقرتح؟
•إىل أي مدى تتيحون املعلومات إىل األطراف األخرى كالحكومة والرشكات؟
•هل هناك شبكة من املنظامت غري الحكومية يف منطقتكم أو بلدكم لدعم تبادل الخربات والدروس املستفادة يف املجتمعات املحلية؟
•ما هي أنشطة بناء القدرات التي ميكنكم تقدميها للمجتمعات املحلية ملساعدتها عىل التعبري عن رأيها واالستفادة من الحيز السيايس؟
•كيف ميكن للجهات األخرى تأكيد موضوعيتكم وشفافيتكم ومساءلتكم عىل صعيد أنشطتكم ودوافعكم؟
•كيف ميكن التأكد من حرص منظمتكم وإرشافها املستقل؟
•ما الدور الذي ميكن أن تقوموا به كوسطاء أو ميرسين يف عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•كيف ميكنكم دعم املسؤولني الحكوميني والرشكات يف تنفيذ عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
•كيف ميكنكم دعم املجتمعات املحلية يف إنشاء آليات التظلم وبلوغها؟
•إىل أي مدى تعتربون أن وسائل اإلعالم تنقل بدقة املعلومات إىل الجهات الفاعلة والجمهور األوسع يف بلدكم؟
•بغض النظر عن عملية املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ،ما هي اإلصالحات القانونية وإجراءات وضع املعايري التي تعتربونها
بحاجة إىل تنمية يف بلدكم؟
•كيف ستسعون إىل التأكد من أن املوافقة املمنوحة أو املحجوبة تعكس الرأي األوسع للمجتمع املعني؟
•ما الدور الذي ستؤدونه يف املشاورات واملفاوضات؟
•ما مدى اطالع املجتمعات املحلية برأيكم؟ وكيف ميكن معالجة املعلومات املجتزأة؟
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•هل املجتمعات املحلية متنح موافقتها بحرية؟ ويف حال تعذّر األمر ،كيف ميكن التأكد من ذلك؟
•ماذا تعرف عن سجل الرشكة املايض يف عملياتها األخرى ،وما املعايري الطوعية التي تلتزم الرشكة بها؟
•إىل أي مدى املجتمعات املحلية عىل بينة من حقوقها التي ينص عليها القانون الوطني والدويل وما األنشطة التدريبية التي ميكن مامرستها
لتعزيز هذا الوعي ،مبا يف ذلك فهمها للموافقة الحرة واملسبقة واملستنرية؟
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العرفيني ،والنساء ،الطبقات الدنيا ،واألقليات العرقية.
يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة
واملستنرية إج راءات عملية للوكاالت الحكومية الح رتام
هذه املوافقة وحاميتها ،وملنظامت املجتمع املدين،
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى
العامل ،لاللتزام مبسؤولياتهم املتعلقة املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية.
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األدلة الفنية لحوكمة حيازة األرايض

الدليل الفني
لحوكمة حيازة األرايض
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واملسبقة واملستنرية

توجيهات عملية للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية يف مجال حيازة األرايض
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إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي
جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة
حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني .وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من
إعداد أخصائيني فنيني ،وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات .فهذه األدلة:
•ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛
•تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة  -ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛
•تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.
من أجل االطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة املنظمة حول
حوكمة الحيازة ،يرجى زيارة املوقع www.fao.org/nr/tenure
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أضحت حيازة األرايض سيئة التنظيم مشكلة أساسية،
خاصة يف أفريقيا جنوب الصح راء الكربى وجنوب رشق
آسيا ،حيث تهدد األمن الغذايئ وسبل كسب العيش
املحلية وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مستدامة،
وأثارت نزاعات حول األرايض والتعدي عىل حقوق اإلنسان.
واملجموعات االجتامعية املهمشة مهددة بصفة خاصة،
مبا يف ذلك السكان األصليون ،وغريهم من أصحاب األرايض
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يحدد هذا الدليل الفني بشأن املوافقة الحرة واملسبقة
واملستنرية إج راءات عملية للوكاالت الحكومية الح رتام
هذه املوافقة وحاميتها ،وملنظامت املجتمع املدين،
ومستخدمي األرايض واملستثمرين الخاصني عىل مستوى
العامل ،لاللتزام مبسؤولياتهم املتعلقة املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية.

احرتام املوافقة الحرة املسبقة املستنرية

األدلة الفنية لحوكمة حيازة األرايض

الدليل الفني
لحوكمة حيازة األرايض

احرتام
املوافقة الحرة
واملسبقة واملستنرية

توجيهات عملية للحكومات والرشكات واملنظامت غري الحكومية والشعوب
األصلية واملجتمعات املحلية يف مجال حيازة األرايض
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إن األدلة الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لحوكمة الحيازات هي
جزء من مبادرة املنظمة للمساعدة عىل تنمية القدرات من أجل تحسني حوكمة
حيازة األرايض وبالتايل مساعدة البلدان عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق
األمن الغذايئ الوطني .وإن األدلة الفنية للمنظمة بشأن “حوكمة الحيازات” من
إعداد أخصائيني فنيني ،وميكن أن تستخدمها مجموعة من الجهات .فهذه األدلة:
ترتجم مبادئ الخطوط التوجيهية إىل آليات وتدابري وإجراءات عملية؛
تقدم أمثلة عن املامرسات الجيدة  -ما األفكار التي نجحت وأين وملاذا وكيف؛
تقدم أدوات مفيدة ملامرسة أنشطة مثل تصميم عمليات السياسات واإلصالح
من أجل تصميم املشاريع االستثامرية ولتوجيه التدخالت.
من أجل االطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن الخطوط التوجيهية وأنشطة املنظمة حول
حوكمة الحيازة ،يرجى زيارة املوقع www.fao.org/nr/tenure

