
  CL 144/9 (C 2013/20)        

 May 2012                                                                                                                                          

 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 اجمللس
 األربعون بعد املائةالرابعة والدورة 

 2112 حزيران/يونيو 11-11 روما،

 (اخلاصة)تقرير الدورة الثامنة والثالثني 

 (2112أيار /مايو 11)األمن الغذائي العاملي  للجنة

 

 
 موجز

املسؤولة حليازة األراضي اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة ( اخلاصة)أقّرت اللجنة يف دورتها الثامنة والثالثني 

 .ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ وكان هذا البند الرئيسي الوحيد املدرج على جدول أعماهلا

 اإلجراءات املقرتحة على اجمللس واملؤمتر

 .ُيطلب إىل كل من اجمللس واملؤمتر اإلقرار بالقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة

 :ن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىلميك
Kostas Stamoulis 

 أمني جلنة األمن الغذائي العاملي

 56295 06570 39+: اهلاتف

 
 

يف املقّر  2112أيار /مايو 11يف ( اخلاصة)دورتها الثامنة والثالثني ( اللجنة)عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي - 1

 :من أعضاء اللجنة ومشاركون من 22وحضر الدورة مندوبون من . يف روما( الفاو)الزراعة الرئيسي ملنظمة األغذية و
 

 3 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزتها؛ 

 11 من منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية؛ 

 3  مجعيات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلرييةمن. 
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علرى املوقرع     CFS 2012/38/Inf.2عضاء واملشراركني واملرراقبني ضرمن الوثيقرة    وتتاح القائمة الكاملة باأل. ومراقَبني اثنني

 (./http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs38/ar)اإللكرتوني للجنة 

 

 عضروية اللجنرة؛   –ملرفرا براء   جردول أعمرال الردورة؛ ا    -املرفرا ألرف  : وقد ُأرفقت برالتقرير املالحرا التاليرة   - 2

اخلطروط التوجيهيرة الطوعيرة بشرأن احلوكمرة املسرؤولة حليرازة األراضري          –؛ املرفرا دال  قائمة بالوثائا –املرفا جيم 

 .ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

 ".الفاو"من دستور  2من املادة  9و 2ني وُأبلغت اللجنة أّن االحتاد األوروبي يشارك يف هذه الدورة طبقًا للفقرت- 3

 

اخلطوط التوجيهيرة  " من نيجرييا، رئيس اللجنة، وعرض البند بعنوان  Yaya Olaniranوافتتح الدورة السيد - 1

اخلطروط  ) "الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمرن الغرذائي الروطين   

وعرض رئيس اللجنة بإجياز سري املفاوضات والعمليرة املصراحبة هلرا    (. CFS 2012/38/2الوثيقة ( )لطوعيةالتوجيهية ا

 .وقّدم نص اخلطوط التوجيهية الطوعية الذي اتفقت عليه جمموعة العمل املفتوحة العضوية

 
 ؛"لفرراوا"وختللررت الرردورة كلمررات افتتاحيررة لكررل مررن السرريد جوزيرره غرازيررانو دا سرريلفا، مرردير عررام         - 5

أمرري عبرد    الصندوق الدولي للتنميرة الزراعيرة؛ والسريد    اخلرباء يف اسرتاتيجيات التنمية، ، رئيسCarlos Sereوالسيد 

وألقيت كلمات أخرى بعد إقررار  .  برنامج األغذية العامليالعمليات يف اهلل، نائب األمني التنفيذي ورئيس املسؤولني عن 

 .قت أيضًا بهذا التقرير عند الطلباخلطوط التوجيهية الطوعية وقد أرف

  

                                                           
 CFS ضمن الوثائا  /http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs38/ar ميكن االطالع على الكلمات االفتتاحية على املوقع اإللكرتوني للجنة  

2012/38/Inf.4 وCFS 2012/38/Inf.5   وCFS 2012/38/Inf.6   على التوالي. 

http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs38/ar/
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 جمموعة القرارات -أواًل 

 

 :إّن اللجنة
 
أعربرت عرن تقرديرها لررئيس جمموعرة العمرل املفتوحرة العضروية وللمشراركني واألمانرة علرى النترائج املثمرررة              (1)

 ؛للمفاوضات واليت اخُتتمت بصورة شفافة ومبشاركة واسعة واتسمت بروح من التفاهم

 ؛دالخلطوط التوجيهية الطوعية بالشكل الذي ُعرضت فيه وهي مرفقة بهذا التقرير ضمن املرفا أقّرت ا (2)

اخلطوط التوجيهية الطوعية هي، كما نرص عليره عنوانهرا، طوعيرة وغرري ملزمرة مرن الناحيرة          أشارت إىل أّن (3)

 ؛القانونية

عنرد  واالستعانة بها ودعم تطبيقهرا  ة لخطوط التوجيهية الطوعيالرتويج لشّجعت مجيع أصحاب املصلحة على  (1)

إعداد االسرتاتيجيات والسياسات والربامج اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة وحيازة األراضي ومصرايد  

 ؛األمساك والغابات

 ، والالئحررة الداخليررة للجنررة  21، الفقرررة (CFS:2009/2 Rev.2)طبقررًا للوثيقررة عررن إصررالح اللجنررة      (5)

، قررررت إحالررة اخلطرروط التوجيهيررة الطوعيررة إىل األجهررزة (1)11، املررادة (CFS:2011/9 Rev.1الوثيقررة )

 ؛وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفاوالرئاسية 

 ، والالئحررة الداخليررة للجنررة  21، الفقرررة (CFS:2009/2 Rev.2)طبقررًا للوثيقررة عررن إصررالح اللجنررة      (6)

، قررت الطلب إىل اجلمعية العامة لألمرم املتحردة، مرن خرالل     (1)11، املادة (CFS:2011/9 Rev.1الوثيقة )

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية واحلرص على تعميمها علرى نطراق واسرع    

 ؛على مجيع األجهزة والوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة

بررامج  ويف املنظمرة  الرذي تعرّده   لى إسناد األولوية يف اإلطار االسررتاتيجي اجلديرد   احلرص ع" الفاو"طلبت إىل  (7)

 .العمل ذات الصلة
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 املرفق ألف

 (اخلاصة)جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثني 

 

 

 

 املسائل التنظيمية  –أواًل 

 

د األمساك والغابات يف سياق يصاإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي وم –ثانيًا 

 األمن الغذائي الوطين

 

 تقرير الدورة  –ثالثًا 
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 املرفق باء

 (2112أيار /مايو 11يف )العضوية يف جلنة األمن الغذائي العاملي 

 
 آيرلندا  
 أذربيجان  
 أرمينيا  
 أفغانستان  
 أملانيا  
 أنغوال  
 أوروغواي  
 أوغندا  
 أوكرانيا  
 إثيوبيا  
 إريرتيا  
 نياإسبا  
 إستونيا  
 إسرائيل  
 إكوادور  
 إندونيسيا  
 إيران  
 إيطاليا  
 األرجنتني  
 األردن  
  (منظمة عضو)االحتاد االوروبي 
 االحتاد الروسي  
 البحرين  
 الربازيل  
 الربتغال  
 اجلزائر  
 اجلمهورية التشيكية  
 اجلمهورية الدومينيكية  
 اجلمهورية العربية السورية  
 الدامنرك  
 الرأس األخضر  
 لسلفادورا  
 السنغال  
 السودان  
 السويد  
 الصني  
 العراق  
 الفلبني  
 الكامريون  
 الكونغو  
 الكويت  
 املغرب 

 املكسيك  
 اململكة العربية السعودية  
 اململكة املتحدة  
 النرويج  
 النمسا  
 النيجر  
 اهلند  
 الواليات املتحدة األمريكية  
 اليابان  
 اليمن  
 اليونان  
 باراغواي  
 باكستان  
 وسبرباد  
 بلجيكا  
 بلغاريا  
 بليز  
 بنغالديش  
 بنما  
 بنن  
 بوروندي  
 بولندا  
 بونري وسان يوستاتيوس وسابا  
 بريو  
 تايلند  
 تركيا  
 تشاد  
  (مالفيناس)جزر فوكالند 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  
 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
 مجهورية مولدوفا  
 قياجنوب أفري  
 رومانيا  
 زامبيا  
 زمبابوي  
 ساموا األمريكية  
 سان مارينو  
 سري النكا  
 سلوفاكيا  
 سلوفينيا  
 سويسرا 

 شيلى  
 عمان  
 غابون  
 غامبيا  
 غانا  
 غواتيماال  
 غينيا  
 غينيا االستوائية  
 فرنسا  
  (مهورية البوليفاريةاجل)فنزويال  
 فنلندا  
 قربص  
 قطر  
 قريغيزستان  
 كرواتيا  
 كندا  
 اكوب  
 كوستاريكا  
 كولومبيا  
 لبنان  
 لكسمربغ  
 ليبيا  
 ليتوانيا  
 ليسوتو  
 ليسوتو  
 مالي  
 ماليزيا  
 مدغشقر  
 مصر  
 موريتانيا  
 موريشيوس  
 موزامبيا  
 ناميبيا  
 نيجرييا  
 نيكاراغوا  
 نيوزيلندا  
 هاييت  
 هندوراس  
 هنغاريا  
 هولندا 
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 املرفق جيم

 قائمة الوثائق

 

من جدول البنـد  العنوان الوثيقة

 األعمال

SFC 2112/32/1  أواًل جدول األعمال املؤقت واملالحظات عليه 

SFC 2112/32/2   اخلطرروط التوجيهيررة الطوعيررة بشررأن احلوكمررة املسررؤولة حليررازة

 األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 ثانيًا

   

SFC 2112/32/fnI.1 أواًل قائمة الوثائا 

SFC 2112/32/fnI.2 أواًل قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 

SFC 2112/32/fnI.3    بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتراد األوروبري

 ودوله األعضاء

 أواًل

SFC 2112/32/fnI.1 أواًل بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أو من ميثله 

SFC 2112/32/fnI.5 أواًل يان رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو من ميثلهب 

SFC 2112/32/fnI.6 أواًل بيان املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي أو من ميثلها 
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 املرفق دال

 

 املبادئ التوجيهية الطوعية

 بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات

 ق األمن الغذائي الوطينيف سيا

 
 متهيد

 

إن الغرض من هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية هو تشكيل مرجع وتوفري اإلرشادات الالزمة لتحسني حوكمة  

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

 .يف سياق األمن الغذائي الوطين التدرجيي للحا يف غذاء كاٍف

 

الرامية إىل القضاء على اجلوع وُوضعت هذه اخلطوط التوجيهية حبيث تساهم يف اجلهود العاملية والوطنية  

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

 .ق احليازة، واحلصول العادل على األراضي، ومصايد األمساك، والغاباتمحاية حقو

 

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

خاصة فقراء وتستند ُسبل معيشة الكثريين، و. واجملتمعات احمللية، وغريهم إىل األراضي ومصايد األمساك والغابات

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

 .تقوم عليه املمارسات االجتماعية، والثقافية والدينية؛ كما متثل عاماًل حموريًا يف النمو االقتصادي

 

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

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

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

 .للمبادئ التوجيهية الطوعية، حسبما يكون مناسبًا

 

وحتّدد اجملتمعات، من خالل ُنظم احليازة، طريقة وصول األشخاص واجملتمعات احمللية إىل األراضي،  

خدامها، واجلهة اليت وحتّدد ُنظم احليازة املوارد اليت ميكن است. ومصايد األمساك والغابات، وتنّظم هذا الوصول

وقد تستند النظم إىل سياسات وقوانني مكتوبة وكذلك إىل . تستطيع استخدامها، إضافة إىل فرتة وشروط استخدامها

وتواجه ُنظم احليازة ضغطًا متزايدًا يف ظّل احتياج سكان العامل املتزايدين إىل األمن . أعراف وممارسات غري مكتوبة

 كذلك، إن. وافر األراضي ومصايد األمساك والغابات بسبب التدهور البيئي وتغيُّر املناخالغذائي، ويف حني يتناقص ت
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االفتقار إىل حقوق حيازة مالئمة ومضمونة يزيد مستوى اهلشاشة، واجلوع، والفقر، وميكن أن يفضي إىل النزاع والتدهور 

 .البيئي عندما يتصارع املستخدمون للسيطرة على هذه املوارد

 

احليازة عنصرًا حامسًا يف حتديد مدى وكيفية متّكن األشخاص واجملتمعات احمللية وغريهم  حوكمةوتشّكل  

وتنشأ . من حيازة احلقوق، وما يصاحبها من واجبات، الستخدام األراضي، ومصايد األمساك والغابات والسيطرة عليها

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

. فاحلوكمة الضعيفة تؤثر سلبًا على االستقرار االجتماعي، واالستخدام املستدام للبيئة، واالستثمار، والنمو االقتصادي

وقد يقع الناس فريسة اجلوع والفقر طوال حياتهم إذا فقدوا حقوق حيازتهم ملساكنهم، وأراضيهم، ومصايد أمساكهم، 

باتهم، وسبل معيشتهم بسبب املمارسات الفاسدة يف احليازة، أو إذا أخفقت وكاالت التنفيذ يف محاية حقوق وغا

أما احلوكمة املسؤولة للحيازة  .بل وقد يفقد الناس حياتهم حني يفضي ضعف حوكمة احليازة إىل نزاع عنيف. حيازتهم

تساعد على القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي، وتشّجع  فتعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة اليت قد

 .االستثمار املسؤول

 

واستجابًة لالهتمام املتزايد والواسع، شرع كّل من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وشركاؤها يف صياغة  

اخلطوط التوجيهية الطوعية على وقد استندت هذه املبادرة . خطوط توجيهية طوعية بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة

اخلطوط التوجيهية الطوعية للحا يف ) لدعم اإلعمال التدرجيي للحا يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي القطري

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

 .2116الذي انعقد يف عام  واملؤمتر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية 2111اني تشرين الث/نوفمرب

 

، إىل 2111تشرين األول /وعمدت جلنة األمن الغذائي العاملي، يف دورتها السادسة والثالثني املعقودة يف أكتوبر 

تقدميها إىل اللجنة للنظر فيها، وقّررت  تشجيع مواصلة العملية الشاملة لصياغة هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية بغرض

 .إنشاء جمموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجنة ملراجعة املسودة األوىل للخطوط التوجيهية الطوعية

 

وتعتمد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشكل وثيا النموذج املستخدم يف الصكوك الطوعية األخرى للمنظمة واليت  

مدّونة و ؛اخلطوط التوجيهية الطوعية للحا يف الغذاء: ملقبولة دوليًا للممارسات الرشيدة وهيحتدد املبادئ واملعايري ا

اخلطوط التوجيهية ؛ ومدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها؛ والسلوك بشأن الصيد الرشيد

مبادئ وإجراءات : ة إلدارة احلرائااخلطوط التوجيهية الطوعي؛ والطوعية لإلدارة الرشيدة للغابات املزروعة

وهذه الصكوك هي وثائا قصرية نسبيًا توفر أطرًا ميكن استخدامها عند إعداد االسرتاتيجيات، . اسرتاتيجية

وُترفا الوثائا املذكورة بطائفة واسعة من الوثائا اإلضافية، مثل . والسياسات، والتشريعات، والربامج، واألنشطة

ميلية اليت تتضمن تفاصيل تقنية عن جوانب حمددة عند احلاجة، وموادًا للتدريب والدعوة، اخلطوط التوجيهية التك

 . واملزيد من التوجيهات للمساعدة يف التنفيذ
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وقد . 2112أيار /وسوف ُتقدَّم هذه اخلطوط التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي للنظر فيها يف مايو 

 متوز/حزيران ويوليو/ضوية يف ثالث جلسات عقدت يف كل من يونيووضعتها مجاعة العمل املفتوحة الع

وتستند هذه اخلطوط التوجيهية إىل عملية مشاورات شاملة ُأجريت . 2112آذار /ويف مارس 2111تشرين األول / وأكتوبر

وناميبيا،  وقد ُعقدت مشاورات إقليمية يف الربازيل، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، واألردن،. 2111-2119يف الفرتة 

 ومجعت هذه املشاورات اإلقليمية قرابة. فييت نامووبنما، ورومانيا، واالحتاد الروسي، وساموا، 

ومّت تنظيم أربع . بلدًا ميثلون القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدني والدوائر األكادميية 133شخص من  711

يف )؛ وأوروبا ووسط وغرب آسيا (يف ماليزيا)؛ وآسيا (لييف ما)مشاورات ُعقدت خصيصًا للمجتمع املدني يف أفريقيا 

بلدًا، كما ُعقدت مشاورة إضافية للقطاع  71شخص من  211، حضرها قرابة (يف الربازيل)؛ وأمريكا الالتينية (إيطاليا

إطار وتشتمل هذه اخلطوط التوجيهية على االقرتاحات اليت وردت يف  .بلدًا 21شخصًا من  71اخلاص جذبت أكثر من 

ووردت اقرتاحات حتسني هذه املسودة من القطاعني العام واخلاص، . املشاورة اإللكرتونية بشأن املسودة الصفرية

 .واجملتمع املدني، واألوساط األكادميية، ومن خمتلف أرجاء العامل

 

اف اإلمنائية وتتماشى هذه اخلطوط التوجيهية مع الصكوك الدولية واإلقليمية وتستقي منها، مبا فيها األهد 

وحني يسعى قّراء هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل حتسني . لأللفية، اليت تتناول حقوق اإلنسان وحقوق احليازة

حوكمة احليازة، ُيشجَّعون على استعراض الصكوك املذكورة بانتظام للتعرف على املوجبات املرعية وااللتزامات الطوعية 

 .من التوجيه الواردة فيها، وللحصول على مزيد
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 أحكام أّولية: 1اجلزء 

 األهداف- 1

 

. ، ومصايد األمساك والغابات تسعى هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل حتسني حوكمة حيازة األراضي 1-1

وتسعى إىل حتقيا ذلك لصاحل اجلميع، مع الرتكيز على اجملموعات الضعيفة واملهمَّشة من األشخاص، بهدف 

والقضاء على الفقر، وتوفري ُسبل املعيشة  واإلعمال التدرجيي باحلا يف الغذاء الكايف، يحتقيا األمن الغذائ

والتنمية االجتماعية املستدامة، واالستقرار االجتماعي، وأمن املسكن، والتنمية الريفية، واحلماية البيئية، 

لتقنية اآليلة إىل حتسني كل الربامج، والسياسات، واملساعدات ا تكونوجيب أن . ة املستدامةاالقتصاديو

مع التزامات الدول القائمة مبوجب القانون الدولي،  متسقة حوكمة احليازة عرب تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك دولية أخرى متعلقة بهذه احلقوقمبا يف ذلك 

 

 :وتسعى هذه اخلطوط التوجيهية إىل 1-2
 

مقبولة دوليًا للنظم اليت تتناول  عرب توفري إرشادات ومعلومات بشأن ممارساتيازة حتسني حوكمة احل- 1

 .والسيطرة عليهاوإدارتها حقوق استخدام األراضي، ومصايد األمساك، والغابات 

 

اأُلطر السياساتية، والقانونية، والتنظيمية اليت تنّظم جمموعة حقوق احليازة وتطوير حتسني املساهمة يف - 2

 .جودة يف ما يتعلا بهذه املوارداملو

 

 .تعزيز الشفافية وحتسني عمل نظم احليازة - 3

 

ومنظمات املزارعني، واحلكومات احمللية؛ تعزيز قدرات وعمليات وكاالت التنفيذ؛ والسلطات القضائية؛ - 1

معات والشعوب األصلية وغريها من اجملتوصغار املنتجني، والصيادين ومستخدمي الغابات؛ والرعاة، 

وكمة ومجيع األشخاص املعنيني حب احمللية؛ واجملتمع املدني؛ والقطاع اخلاص؛ والدوائر األكادميية؛

 .، فضاًل عن تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة املذكورةاحليازة

 

 

 

 

 

 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

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

 هذه اخلطوط التوجيهية طوعية 2-1

 

وينبغي تفسري هذه اخلطوط التوجيهية وتطبيقها مبا يراعي االلتزامات القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي،  2-2

وهذه اخلطوط . الدولية الساريةة وصكوك اإلقليميال الناشئة عناللتزامات الطوعية االعتبار الواجب ل مع إيالء

التوجيهية مبثابة استكمال ودعم للمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تتناول حقوق اإلنسان، وتوفر 

وليس يف  .حقوق احليازة املضمونة لألراضي، ومصايد األمساك، والغابات، وكذلك مبادرات حتسني احلوكمة

تفسريه على أنه حيّد أو يقّوض أي التزامات قانونية قد تقع على عاتا الدولة هذه املبادئ التوجيهية ما ميكن 

 .مبوجب القانون الدولي

 

ووكاالت التنفيذ؛ والسلطات القضائية؛ الدول؛ من جانب  هذه اخلطوط التوجيهيةميكن أن ُتستخَدم و 2-3

ألمساك ومستخدمي الغابات؛ واحلكومات احمللية؛ ومنظمات املزارعني وصغار املنتجني ومنظمات صيادي ا

والقطاع اخلاص؛ والدوائر األكادميية؛ واجملتمع املدني؛ لشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات؛ والرعاة؛ وا

 وتطبيقها تقييم حوكمة احليازة وحتديد جماالت التحسنياملعنيني، بهدف  ومجيع

 

يف مجيع استخدامها ميكن  تبار السياق الوطين،ومع األخذ باالع. وهذه اخلطوط التوجيهية عاملية يف نطاقها 2-1

 حوكمة مجيع أشكال احليازة،يف البلدان واملناطا، يف مجيع مراحل التنمية االقتصادية، و

 .اخلاصة واجملتمعية واجلماعية وحيازة الشعوب األصلية واحليازة العرفيةالعامة ومبا فيها احليازة 

 

 .الطوعية وتطبيقها وفقًا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتهاينبغي تفسري هذه اخلطوط التوجيهية  2-5
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 املسائل العامة: 2اجلزء 

 

يتناول هذا اجلزء جوانب حوكمة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات، يف ما يتعّلا باحلقوق واملسؤوليات؛ واأُلطر 

 .السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل اخلدمات

 

. الدول، يف سياق حوكمة احليازة ، التزامات مبوجب الصكوك الدولية املرعية واملتعلقة حبقوق اإلنسانترتتب على 

 .2-2وفقًا للفقرة  2ويتعّين قراءة اجلزء 

 

 لحوكمة املسؤولة للحيازةل التوجيهية املبادئ- 3

 

 العامة املبادئ ألف 3

 

 :يتعّين على الدول 3-1
 

كما يتوّجب عليها أن تتخذ . وحبقوقهم، واحرتامهماملشروعة احليازة االعرتاف جبميع أصحاب حقوق - 1

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

أو غري مسجلة رمسيًا؛ واالمتناع عن التعدي على حقوق حيازة اآلخرين؛ والوفاء بالواجبات املصاحبة 

 .ةحلقوق احلياز

 

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

احليازة من فقدان حقوق حيازتهم بصورة تعسفية، مبا يف ذلك عمليات اإلخالء القسري اليت تتعارض مع 

 .موجباتها املرعية مبوجب القانون الوطين والدولي

 

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

اإلعمال الكامل حبقوق احليازة، أو إجراء املعامالت اليت تشمل هذه احلقوق، مثل ضمان أن تكون 

 .اخلدمات متاحة للجميع

 

على الدول ويتعّين . شروعةامل توفري إمكانية الوصول إىل العدالة ملعاجلة التعديات على حقوق احليازة- 1

توفري أساليب فعالة ومتاحة للجميع، من خالل السلطات القضائية أو ُنهج أخرى، حلل املنازعات حول 

كما ينبغي أن تقدم الدول تعويضًا  .حقوق احليازة؛ والعمل على إنفاذ النتائج بصورة فورية وبتكلفة معقولة

 .احليازة ألغراض عامة فوريًا وعاداًل يف حال االستيالء على حقوق
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اختاذ تدابري نشطة على الدول ويتعّين . الوقاية من منازعات احليازة، والنزاعات العنيفة، والفساد- 5

مكافحة عليها أن تسعى إىل كما . للحؤول دون نشوء منازعات حول احليازة وتصاعدها إىل نزاعات عنيفة

 .يع السياقاتالفساد جبميع أشكاله وعلى مجيع املستويات ويف مج

 

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

ويتعّين على الشركات التجارية التصرف بالعناية الواجبة لتفادي انتهاك حقوق . وحقوق احليازة املشروعة

ا عليها اعتماد نظم مالئمة إلدارة املخاطر من أجل كم. اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة اخلاصة باآلخرين

وجيب أن توّفر الشركات . احلّد من اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة ومعاجلتها

التجارية أيضًا آليات غري قضائية، وأن تتعاون معها لتأمني تعويضات، مبا يف ذلك آليات تظّلم فاعلة على 

يلي، حسب االقتضاء، حني تتسبب بآثار سلبية على حقوق اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة، املستوى التشغ

كما يتعني على هذه الشركات حتديد أية آثار فعلية أو حمتملة على حقوق اإلنسان وحقوق . أو تسهم يف وقوعها

الدولية، ينبغي أن توّفر الدول كذلك واستنادًا إىل التزاماتها . احليازة املشروعة تكون قد تسببت بها وتقييمها

سبل انتصاف قضائية فعلية ملعاجلة اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة اليت تتسبب 

وحني تكون الشركات املعنية شركات عرب وطنية، يتعني على الدول اليت تنتمي إليها . بها الشركات التجارية

ات والدول املضيفة على ضمان عدم ضلوع الشركات يف أي انتهاك حلقوق أن تضّطلع بدور يف مساعدة الشرك

وكذلك، من شأن الدول أن تّتخذ خطوات إضافية للحماية من انتهاكات . اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة

 حقوق اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة من جانب الشركات اليت متتلكها الدولة املعنية، أو تسيطر عليها، أو

 .اليت تتلقى دعمًا وخدمات هامة من وكاالت حكومية

 

 مبادىء التنفيذ باء 3

 

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

 

 القابلة بالكرامة املتأصلة يف كّل إنسان وحقوق اإلنسان املتساوية وغرياإلقرار  :الكرامة اإلنسانية- 1

 .للتصرف

 

 .واملمارسات ، والسياسات،القانونعدم إخضاع أي شخص للتمييز مبوجب : عدم التمييز -2

 

االعرتاف بأن العدالة بني األفراد قد تتطلب اإلقرار باالختالفات القائمة بينهم  :اإلنصاف والعدالة -3

زة املتساوية وحصول اجلميع على لضمان حقوق احلياواختاذ إجراءات إجيابية، مبا يف ذلك التمكني، 

نساًء ورجااًل، والشباب واجملموعات الضعيفة، واملهمشني تقليديًا،  األراضي ومصايد األمساك والغابات،

 .يف السياق الوطين
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ضمان حا متساٍو للنساء والرجال للتمتع حبقوق اإلنسان، مع اإلقرار : املساواة بني اجلنسني -1

الرجال واختاذ إجراءات حمددة عند الضرورة، تهدف إىل تسريع حتقيا باالختالفات بني النساء و

ويتعّين على الدول ضمان أن تتمتع النساء والفتيات حبقوق حيازة متساوية،  .املساواة الفعلية عند الضرورة

  .وأن حيصلن على األراضي ومصايد األمساك والغابات بغض النظر عن وضعهن املدني أو الزوجي

 

االعرتاف بالرتابط بني املوارد الطبيعية واستخداماتها، واعتماد نهج متكامل  :واملستدام لكليالنهج ا -5

 . ومستدام يف إدارتها

 

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

م، مع مراعاة اختالالت القوة القائمة بني واالستجابة ملساهماتهوالتماس دعمهم، قبل اختاذ القرارات، 

، يف ألفراد واجملموعاتواجملدية واملستنرية لاألطراف املختلفة وضمان املشاركة النشطة واحلرة والفعالة 

 . عمليات صنع القرار ذات الصلة

 

غات اعتماد نهج قائم على القواعد، عن طريا قوانني منشورة على نطاق واسع بالل: سيادة القانون- 7

املستخدمة، وتسري على اجلميع، وُتنفَّذ بالتساوي، وختضع للمطالبة بصورة مستقلة، وُتنسَّا مع 

اللتزامات الطوعية القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، مع إيالء االعتبار الواجب لالتزاماتها 

 . السارية الدوليةاإلقليمية و الصكوك مبوجب

 

والنشر الواسع النطاق للسياسات والقوانني واإلجراءات باللغات املستخدمة،  التحديد الواضح :الشفافية- 2

  .املستخدمة، ويف صيغ متاحة للجميعونشر القرارات على نطاق واسع باللغات 

 

والوكاالت احلكومية واجلهات الفاعلة غري احلكومية مسؤولني عن أعماهلم األفراد  اعتبار: املساءلة- 9

 . ادئ سيادة القانونوقراراتهم وفقًا ملب

 

جيب أن تعمل الدول على حتسني آليات مراقبة حوكمة احليازة وحتليلها من أجل  :التحسني املستمر -11

 . وضع برامج تستند إىل األدلة وضمان التحسينات اجلارية

 

 املتعلقة باحليازة احلقوق واملسؤوليات- 4

 

ة للحيازة ألن األراضي ومصايد األمساك والغابات تكتسي ينبغي أن تسعى الدول إىل ضمان احلوكمة املسؤول 1-1

الفقر، وتوفري ُسبل املعيشة املستدامة القضاء على أهمية رئيسية يف حتقيا حقوق اإلنسان واألمن الغذائي، و

 . االقتصادياالجتماعي وواالستقرار االجتماعي، وأمن املسكن، والتنمية الريفية، والنمو 



15   CL 144/9 (C 2013/20)  

 

 

موجباتها القائمة مبوجب أن تضمن اّتساق كل اإلجراءات املتعلقة باحليازة وحوكمتها مع يتعّين على الدول  1-2

اإلقليمية  الصكوكالطوعية الناشئة عن القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات 

  .السارية الدوليةو

 

فجميع حقوق . لقة، مبا يف ذلك امللكية اخلاصةينبغي أن تعرتف مجيع األطراف بأنه ال توجد حقوق حيازة مط 1-3

وجيب أن تتقرر تلك . احليازة تقّيدها حقوق اآلخرين والتدابري الضرورية اليت تتخذها الدول ألغراض عامة

التدابري وفقًا للقانون، وأن ُتتَّخذ حصرًا لغاية النهوض بالرفاه العام، مبا يف ذلك محاية البيئة، ومبا يتسا مع 

وجيب أن يولي اجلميع . وحقوق احليازة توازنها أيضًا الواجبات. الدول يف جمال حقوق اإلنسان التزامات

 . احرتامًا حلماية األراضي ومصايد األمساك والغابات واستخدامها املستدام على املدى الطويل

 

دول االعرتاف القانوني واستنادًا إىل دراسة حقوق احليازة مبا يتماشى مع القانون الوطين، جيب أن تتيح ال 1-1

وكذلك، ينبغي أن تكون السياسات . حبقوق احليازة املشروعة اليت ال تتمتع حبماية القانون يف الوقت احلاضر

واتساقًا مع مبادىء التشاور . والقوانني اليت تكفل حقوق احليازة غري متييزية وأن تراعي املساواة بني اجلنسني

ية، ينبغي أن حتّدد الدول عرب قواعد منشورة على نطاق واسع فئات احلقوق واملشاركة يف هذه اخلطوط التوجيه

وجيب أن توّفر كّل أشكال احليازة جلميع األشخاص بدرجة من أمن احليازة . اليت ُتعترب حقوقًا مشروعة

ون تضمن احلماية القانونية من اإلخالء القسري الذي ال يتماشى مع التزامات الدولة القائمة مبوجب القان

 . الوطين والدولي، ومن التحرش وغري ذلك من التهديدات

 

تعّرض وجيب أن حتمي الدول حقوق احليازة املشروعة، وأن تضمن عدم طرد األشخاص بشكل تعسفي، وعدم  1-5

 . بأي طريقة أخرىحقوق حيازتهم املشروعة إىل اإلبطال أو االنتهاك 

 

ال التمييز املتصلة حبقوق احليازة، مبا فيها تلك الناشئة عن وينبغي على الدول أن تلغي وحتظر مجيع أشك 1-6

ويتعّين على الدول، . تغيري احلالة الزوجية، واالفتقاد إىل القدرة القانونية، وعدم النفاذ إىل املوارد االقتصادية

وراثة على وجه اخلصوص، أن تكفل حقوق احليازة للنساء والرجال على قدم املساواة، مبا يف ذلك احلا يف 

التزاماتها القائمة ومن شأن هذه اإلجراءات اليت تتخذها الدول أن تكون متسقة مع . هذه احلقوق وتوريثها

لاللتزامات  مبوجب القانون والتشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب

 . مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية الساريةالطوعية 

 

ب أن تنظر الدول يف تقديم مساعدة غري متييزية تراعي املساواة بني اجلنسني إذا مل يتمكن األشخاص، من جي 1-7

 خالل اإلجراءات اليت يقومون بها، من احلصول على حقوق احليازة إلعالة أنفسهم،

تؤثر على حقوق  أو الوصول إىل خدمات وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية، أو املشاركة يف العمليات اليت قد

 . احليازة اخلاصة بهم
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 ونظرًا إىل أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة، ومتكافلة ومرتابطة، فينبغي 1-2

أال تكتفي حوكمة األراضي ومصايد األمساك والغابات باألخذ باالعتبار احلقوق املتصلة مباشرة باحلصول على 

الغابات واستخدامها، إمنا أيضًا مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية األراضي ومصايد األمساك و

وكذلك، يتعّين على الدول أن تولي االحرتام واحلماية للحقوق املدنية والسياسية . واالجتماعية والثقافية

والصيادين،  للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان اخلاصة بالفالحني، والشعوب األصلية،

والرعاة، والعمال الريفيني، وعليها أن تراعي التزاماتها يف جمال حقوق اإلنسان حني تتعاطى مع أفراد 

  .ومجعيات معنية باملدافعة عن األراضي ومصايد األمساك والغابات

 

وسائل فعَّالة، إىل وقضائية خمتصة وحيادية، هيئات إدارية جيب أن تتيح الدول إمكانية الوصول، عن طريا و 1-9

وحسنة التوقيت، ومعقولة التكلفة حلل املنازعات على حقوق احليازة، مبا يف ذلك الوسائل البديلة حلل هذه 

وينبغي أن . ، كما جيب أن توّفر سبل انتصاف فعالة مبا فيها احلا يف االستئناف، عند الضرورةاملنازعات

 تشمل إعادة احلقوق،ُتنفَّذ وسائل االنتصاف هذه بشكل ناجز، وجيوز أن 

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

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

يازة، إىل هذه الوسائل حلّل املنازعات وإىل سبل شخص تتعرض حقوقه اإلنسانية إىل االنتهاك، يف سياق احل

 . االنتصاف

 

الدول مبشاركة مستخدمي األراضي ومصايد األمساك والغابات يف عملية حوكمة احليازة  وجيب أن ترّحب  1-11

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

رات املتصلة بالتنمية اإلقليمية وتنفيذها، وفا ما تقتضيه أدوار اجلهات الفاعلة احلكومية وغري والقرا

  .احلكومية، ومبا يتماشى مع التشريعات والقوانني الوطنية

 

 اأُلطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتعلقة باحليازة- 1

 

انونية وتنظيمية تعزز احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي وجيب أن تبادر الدول إىل وضع ُأطر سياساتية وق 5-1

وتعتمد هذه األخرية على إصالحات أوسع نطاقًا يف . ومصايد األمساك والغابات، وإىل احلفاظ على هذه األطر

 . النظام القانوني واخلدمة العامة والسلطات القضائية، وتتلقى الدعم منها

 

 األطر السياساتية والقانونية والتنظيمية حلوكمة احليازة مّتسقة مع موجباتها ويتعّين على الدول ضمان أن تكون 5-2

الطوعية مبوجب الصكوك  لاللتزامات مع إيالء االعتبار الواجبالقائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، 

  .اإلقليمية والدولية السارية
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القانونية والتنظيمية املتعلقة حبوكمة احليازة، وفقًا وجيب أن تضمن الدول اعرتاف واحرتام اأُلطر السياساتية و 5-3

للقوانني والتشريعات، حلقوق احليازة املشروعة، مبا يف ذلك حقوق احليازة العرفية املشروعة اليت ال تتمتع يف 

ومن شأن هذه اأُلطر أن . الوقت احلاضر حبماية القانون؛ وأن تيّسر ممارسة حقوق احليازة، وتدعمها وحتميها

كذلك، ينبغي . كس األهمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية لألراضي ومصايد األمساك والغاباتتع

أّما اأُلطر، فيجب أن . أن توفر الدولة أطرًا غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف االجتماعي واملساواة بني اجلنسني

األمساك والغابات واستخداماتها، وأن تضع نهجًا  تبّين العالقات املتداخلة اليت تربط بني األراضي ومصايد

 . متكاماًل إلدارتها

 

وجيب أن تنظر الدول يف العقبات احملّددة اليت تواجهها النساء والفتيات يف ما يتعلا باحليازة وحقوق احليازة  5-1

الوافية للنساء، وأن  ايةاحلماملتصلة بها، وأن تتخذ التدابري املالئمة حبيث توفر األطر القانونية والسياساتية 

كما يتعّين على الدول أن تضمن إمكانية . يتم إنفاذ وتنفيذ القوانني اليت تعرتف حبقوق احليازة اخلاصة باملرأة

إبرام النساء قانونًا لعقود بشأن حقوق احليازة، على قدم املساواة مع الرجال، وأن تسعى إىل توفري خدمات 

 . لتمكني النساء من الدفاع عن مصاحلهن يف احليازة قانونية وغري ذلك من املساعدات

 

الدول أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خالل عمليات تشاركية تشمل  علىويتعّين  5-5

ومن شأن . مجيع األطراف املتضّررين، وأن تضمن إشراك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها

 واإلجراءات أن تراعي القدرة على التنفيذ، على أن تعتمد ُنهجًا تراعي املساواة بني السياسات والقوانني

 . اجلنسني، وأن ُتصاغ بصورة واضحة باللغات املستخدمة، وأن يتم نشرها على نطاق واسع

 

رب قدر كومن شأن الدول أن تعهد باملسؤوليات إىل مستويات احلكم اليت تستطيع تقديم اخلدمات إىل الناس بأ 5-6

األمساك  وعليها أن حتدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الوكاالت املعنية حبيازة األراضي ومصايد. من الفعالية

كما ينبغي أن تضمن الدول التنسيا بني وكاالت التنفيذ، ومع احلكومات احمللية والشعوب األصلية . والغابات

 . وغريها من اجملتمعات اليت تعتمد نظم حيازة عرفية

 

لقطاع اخلاص، والدوائر األكادميية وا للمجتمع املدني، وجيب أن تبادر الدول إىل حتديد الفرص املتاحة 5-7

للمساهمة يف وضع وتنفيذ اأُلطر السياساتية والقانونية والتنظيمية، حيثما كان ذلك مناسبًا، وإىل اإلعالن عن 

 . هذه الفرص

 

تعرض وتراقب بصورة منتظمة اأُلطر السياساتية والقانونية ويتعّين على الدول واألطراف األخرى أن تس 5-2

ومن شأن وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية أن تتعاون مع اجملتمع املدني . والتنظيمية للحفاظ على فعاليتها

وممثلي املستخدمني واجلمهور األوسع لتحسني اخلدمات، وأن تسعي إىل احلؤول دون الفساد من خالل 
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كذلك، ينبغي توفري املعلومات عن التغيُّرات وآثارها املتوقعة بشكل . واّتخاذ القرارات املناسبة عمليات شفافة

 .واضح، ونشرها على نطاق واسع باللغات املستخدمة

 

وجيب أن تقّر الدول بأن السياسات والقوانني املّتصلة حبقوق احليازة ُتطبَّا يف السياقات األوسع، السياسية  5-9

وإذا تغيَّرت هذه السياقات . نونية، واالجتماعية، والثقافية، والدينية، واالقتصادية، والبيئيةمنها، والقا

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

 . وطين حول اإلصالحات املقرتحة

 

 **تقديم اخلدمات -6

 

الدول، بقدر ما تسمح به املوارد، أن تتوافر لوكاالت التنفيذ والسلطات القضائية قدرات  جيب أن تضمن 6-1

بشرية، ومادية، ومالية، وغريها من القدرات لتنفيذ السياسات والقوانني بطريقة حسنة التوقيت، وفعالة، 

نظيمية كافة، تدريبًا كذلك، جيب أن يتلّقى املوظفون، على املستويات الت. ومراعية للمساواة بني اجلنسني

 . مستمرًا، وأن يتم توظيفهم مع إيالء االعتبار الواجب لضمان املساواة بني اجلنسني واملساواة االجتماعية

 

القائمة مبوجب  وينبغي أن تكفل الدول اتساق عملية تقديم اخلدمات املتعلقة باحليازة وإدارتها مع موجباتها 6-2

الصكوك اإلقليمية الطوعية الناشئة عن  لاللتزامات الواجبالء االعتبار القانون الوطين والدولي، ومع إي

 . الدولية الساريةو

 

وينبغي أن توفر الدول خدمات فورية، ومتاحة، وغري متييزية من أجل محاية حقوق احليازة، وتعزيز التمتع  6-3

القانونية واإلجرائية غري  ومن شأن الدول أن تلغي املتطّلبات. بتلك احلقوق وتيسريها، وحل املنازعات

كذلك، جيب أن تستعرض الدول . الضرورية، وأن تسعى إىل التغلب على احلواجز املتعلقة حبقوق احليازة

 . اخلدمات اليت تقّدمها وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية، وأن ُتدخل حتسينات عليها حبسب االقتضاء

 

والسلطات القضائية بتقديم اخلدمات إىل مجيع السكان، مبا يف  وجيب أن تضمن الدول قيام وكاالت التنفيذ 6-1

وينبغي أن ُتقدَّم هذه اخلدمات بسرعة وبفعالية، من خالل استخدام التكنولوجيا . ذلك للمقيمني يف أماكن نائية

كذلك، من الضروري وضع خطوط . املالئمة حمليًا لزيادة مستوى الكفاءة وسهولة احلصول على اخلدمات

أّما اإلجراءات . ية داخلية حبيث يتمكن املوظفون من تنفيذ السياسات والقوانني بطريقة موثوقة ومتسقةتوجيه

كما جيب أن ُتنَشر املواد التوضيحية على نطاق  فيجب أن ُتبسَّط من دون تهديد أمن احليازة أو نوعية العدالة،

 . سؤولياتهمواسع باللغات املستخدمة، وأن يّطلع املستخدمون على حقوقهم وم

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 . 21إىل  17بنوع خاص لقراءة األقسام من  6 اجلزءميكن االسرتشاد ب **
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وكذلك، يتعّين على الدول أن تضع سياسات وقوانني لتعزيز تقاسم املعلومات املكانية وغريها من املعلومات عن  6-5

ل استخدامها بفعالية من جانب الدولة، ووكاالت التنفيذ، حقوق احليازة، حبسب ما هو مناسب، من أج

لشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، والدوائر األكادميية، وا

وجيب وضع معايري وطنية لتقاسم استعمال املعلومات، مع األخذ يف االعتبار املعايري اإلقليمية . واجلمهور العام

 . الدوليةو

 

 وجيب أن تنظر الدول واألطراف األخرى يف إمكانية اختاذ تدابري إضافية لدعم اجملموعات الضعيفة 6-6

ومن شأن هذه التدابري . أو املهمَّشة اليت ال تستطيع الوصول إىل اخلدمات اإلدارية والقضائية من دون هذا الدعم

امليسورة، وجيوز أن تشمل أيضًا توفري خدمات املساعدين  أن تشمل تقديم الدعم القانوني كاملعونة القانونية

القانونيني أو مساعدي املّساحني، واخلدمات املتنقلة للوصول إىل اجلماعات السكانية النائية والشعوب األصلية 

 . املتنقلة

 

والسلوك  مةوينبغي أن تشجع الدول وكاالت التنفيذ والسلطات القضائية على تعزيز ثقافة قائمة على اخلد 6-7

أّما الوكاالت والسلطات القضائية فيجب أن تسعى للحصول على معلومات مرتدة منتظمة، من خالل . األخالقي

املسوحات وجمموعات الرتكيز مثاًل، من أجل االرتقاء باملعايري وحتسني عملية تقديم اخلدمات، واالستجابة إىل 

ومن جهة . تنشر معايري األداء وأن تعلن النتائج بانتظامكما عليها أن . وتلبية احلاجات اجلديدة التوقعات،

الوسائل الالزمة ملعاجلة الشكاوى إما ضمن وكالة التنفيذ، من خالل املستخدمون بأخرى، جيب أن حيظى 

مراجعة إدارية مثاًل، أو خارج هذه الوكالة، وذلك عرب مراجعة مستقلة، أو من خالل أمني للمظامل على سبيل 

 . املثال

 

أن تقوم اجلمعيات املهنية ذات الصلة خبدمات احليازة بتحديد مستويات مرتفعة من السلوك  وجيب 6-2

كما يتعّين على األطراف يف القطاعني العام واخلاص أن ميتثلوا للمعايري . األخالقي، ونشرها، ومراقبة تنفيذها

وحيثما ال تكون تلك . اك هذه املعايرياألخالقية السارية، وأن خيضعوا لإلجراءات التأديبية يف حاالت انته

  .اجلمعيات قائمة، ينبغي أن تكفل الدول وجود بيئة مؤاتية إلنشائها

 

وجيب أن تسعى الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية إىل مكافحة الفساد يف ما يتعلا حبقوق احليازة، على  6-9

. شاركة، وسيادة القانون، والشفافية واملساءلةأن تقوم الدول بذلك على وجه اخلصوص من خالل التشاور وامل

كذلك، ينبغي أن تعتمد الدول وتنّفذ تدابري ملكافحة الفساد تشمل تطبيا الضوابط واملوازين، واحلّد من 

ومن شأن الدول أن . االستخدام التعسفي للسلطة، ومعاجلة تضارب املصاحل، واعتماد قواعد وأنظمة واضحة

أّما املوظفون الذين يعملون يف إدارة . أو قضائي لقرارات وكاالت التنفيذ/ ري وتلحظ إجراء استعراض إدا

احليازات، فيتحّملون مسؤولية أفعاهلم، على أن حيظوا بالوسائل اليت متّكنهم من االضطالع بواجباتهم بصورة 

 . ن أعمال الفسادوجيب محايتهم من أي تدخل يف واجباتهم، ومن تعّرضهم لالنتقام عندما ُيبّلغون ع. فعالة
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 االعرتاف القانوني حبقوق وواجبات احليازة وتوزيعها: 3اجلزء 

 

يتطّرق هذا اجلزء إىل حوكمة حيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات من ناحية االعرتاف القانوني حبقوق حيازة 

لك حبقوق احليازة غري الرمسية؛ ، وكذغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفيةالشعوب األصلية و

كما يتناول مسألة التوزيع األولي حلقوق احليازة يف األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اليت ميلكها أو يسيطر عليها 

 . القطاع العام

 

 الضمانات- 7

 

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

عليها أن تضع، وفقًا للقوانني الوطنية، ضمانات لتجنب انتهاك أو إبطال حقوق احليازة اخلاصة باآلخرين، 

وجيب أن توّفر هذه الضمانات . مبا يف ذلك حقوق احليازة املشروعة اليت ال حتظى حاليًا حبماية القانون

 .ون حقوق حيازة فرعية مثل حقوق االلتقاطاحلماية، على وجه اخلصوص، للنساء والضعفاء، الذين ميلك

 

وينبغي أن تضمن الدول اتساق كل اإلجراءات املتعلقة باالعرتاف القانوني، وبتخصيص حقوق احليازة  7-1

 لاللتزامات ومع إيالء االعتبار الواجبالقائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، وواجباتها مع موجباتها 

 . الدولية الساريةاإلقليمية و الصكوكالطوعية الناشئة عن 

 

وحني تعتزم الدول االعرتاف حبقوق احليازة أو ختصيصها، جيب أن حتّدد أواًل مجيع حقوق احليازة القائمة  7-3

األصلية وغريها من  الشعوبوينبغي إشراك . وأصحاب احلقوق، سواء كانوا مسجلني أو غري مسجلني

عرفية، وأصحاب احليازات الصغرية، وأي شخص آخر قد  اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة

كذلك، من شأن الدول أن توفر الوصول إىل . 9-9و 6-باء 3يتضّرر، يف عمليات التشاور مبا يتسا مع الفقرتني 

 . إذا اعترب الناس أن حقوقهم يف احليازة غري معرتف بها 1-9العدالة مبا يتماشى مع الفقرة 

 

متّتع النساء والرجال باحلقوق ذاتها يف إطار حقوق احليازة املعرتف بها حديثا، وأن  وجيب أن تضمن الدول 7-1

وينبغي، عند اإلمكان، أن يتّم االعرتاف القانوني حبقوق احليازة لألفراد . تظهر تلك احلقوق يف السجالت

وفقًا لألولويات  واألسر واجملتمعات احمللية وختصيصها بطريقة منهجية، مع االنتقال من منطقة إىل أخرى

. الوطنية، من أجل إتاحة فرص كاملة للفقراء والضعفاء للحصول على االعرتاف القانوني حبقوقهم يف احليازة

كما يتعّين توفري الدعم القانوني، وال سيما للفقراء الضعفاء، على أن ُتستخدم نهج مالئمة حمليًا لزيادة الشفافية 

 . ا يف ذلك رسم خرائط هذه احلقوقلدى إنشاء سجالت حلقوق احليازة، مب
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 وينبغي أن تضمن الدول أن يكون األشخاص الذين مت االعرتاف حبقوق احليازة اخلاصة بهم، 7-5

ومن شأن الدول أن . أو ُخصِّصت هلم حقوق حيازة جديدة، على بّينة تامة حبقوقهم وبواجباتهم على السواء

 . رين على التمّتع حبقوقهم يف احليازة وأداء واجباتهمتوّفر الدعم هلؤالء األشخاص حبيث يكونون قاد

 

ويف حالة تعّذر االعرتاف القانوني حبقوق احليازة، يتعّين على الدول أن حتول دون اإلخالءات القسرية اليت ال  7-6

 . ووفقا ملبادئ هذه اخلطوط التوجيهية القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، تتماشى مع موجباتها 

 

 األراضي ومصايد األمساك والغابات العامة- 8

 

حني متتلك الدول األراضي، ومصايد األمساك، والغابات أو تسيطر عليها، يتعّين عليها أن حتّدد أوجه  2-1

كما ينبغي . استخدام هذه املوارد ومراقبتها يف ضوء األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية األوسع نطاقًا

ومع إيالء القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، تساق مجيع اإلجراءات مع موجباتها عليها أن تضمن ا

 . الدولية الساريةو الصكوك اإلقليميةالطوعية الناشئة عن  لاللتزامات االعتبار الواجب

 

احليازة وحينما متلك الدول األراضي، ومصايد األمساك، والغابات أو تسيطر عليها، ينبغي االعرتاف حبقوق  2-2

املشروعة اخلاصة باألفراد واجملتمعات احمللية ، مبا فيها تلك الواردة يف نظم احليازة العرفية حني تنطبا، 

واحرتامها، ومحايتها مبا يتماشى مع املوجبات القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار 

 .قليمية والدولية الساريةالواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإل

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

 . ووفقًا للقانون الوطين

 

يف )ونظرًا إىل أنه توجد أراٍض، ومصايد أمساك، وغابات مملوكة بشكل عام وُتستخَدم وُتدار بشكل مجاعي  2-3

، يتعّين على الدول، حيثما انطبا ذلك، أن تقّر بهذه (لوطنية امُلشار إليها باملشاعاتبعض السياقات ا

األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اململوكة بشكل عام وبنظمها املتصلة باالستخدام اجلماعي واإلدارة، وأن 

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

 

سعى الدول إىل وضع معلومات حيازة حمدَّثة عن األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اليت وجيب أن ت 2-1

وينبغي أن ُتسّجل هذه القوائم الوكاالت . متلكها أو تسيطر عليها من خالل إنشاء وحفظ قوائم جرد متاحة

اجملتمعات من أو غريها  صليةاألشعوب بالخاصة حيازة مشروعة املسؤولة عن اإلدارة، وكذلك أي حقوق 

كذلك، جيب أن تضمن الدول، حيثما أمكن، أن ُتسجَّل . عرفية، والقطاع اخلاصاحمللية اليت تعتمد نظمًا 

اجملتمعات اخلاصة بالشعوب األصلية أو غريها من حقوق احليازة اخلاضعة للملكية العامة مع حقوق احليازة 

 . أو ترتبط بها يف إطار مشرتك ام تسجيل واحد،يف نظعرفية، والقطاع اخلاص احمللية اليت تعتمد نظمًا 
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ويتعّين على الدول أن حتدد أيًا من األراضي ومصايد األمساك والغابات اليت متلكها أو تسيطر عليها، جيب  2-5

 . أن حيتفظ بها القطاع العام ويستخدمها، وأيها اليت ينبغي أن ُتخصص الستعمال اآلخرين ومبوجب أية شروط

 

على الدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي استعمال ومراقبة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اليت  ويتعّين 2-6

حيتفظ بها القطاع العام، وأن تسعى إىل وضع سياسات تنهض بالتوزيع املنصف للمنافع الناجتة عن األراضي، 

حقوق حيازة اآلخرين وأن ُيشَرك  وجيب أن تراعي هذه السياسات. ومصايد األمساك، والغابات اململوكة للدولة

أي شخص حمتمل أن يتضّرر يف عملية املشاورات املتسقة مع مبادىء التشاور واملشاركة اخلاصة بهذه اخلطوط 

وينبغي إدارة هذه املوارد، وإجراء املعامالت املتعلقة بها، بطريقة شفافة، وفعالة، ومسؤولة تنفيذًا . التوجيهية

 . للسياسات العامة

 

ويتعّين على الدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي ختصيص حقوق احليازة لآلخرين، وتغطي، حسب  2-7

وجيب أن تكون سياسات توزيع حقوق احليازة متسقة . االقتضاء، تفويض املسؤوليات اخلاصة حبوكمة احليازة

لية اليت استخدمت وأّما اجملتمعات احمل. مع األهداف االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية األوسع نطاقًا

األراضي ومصايد األمساك والغابات بشكل تقليدي، فيجب أن حتظى باالعتبار الواجب لدى إعادة ختصيص 

كذلك، جيب أن تراعي هذه السياسات حقوق حيازة اآلخرين، وأن ُيشرك أي شخص حمتمل . حقوق احليازة

ن شأن هذه السياسات أن تكفل أاّل يؤدي توزيع وم. أن يتضّرر يف عمليات التشاور واملشاركة واختاذ القرارات

 . حقوق احليازة إىل تهديد ُسبل معيشة الناس حبرمانهم من حصوهلم على تلك املوارد

 

. ومتلك الدول سلطة ختصيص حقوق احليازة بأشكال خمتلفة، من االستعمال احملدود إىل امللكية الكاملة 2-2

ازة وأصحاب احلقوق، وأن حتّدد وسائل ختصيص احلقوق، وجيب أن تعرتف السياسات بنطاق حقوق احلي

وعند الضرورة، ينبغي أن حيصل . مثل ختصيصها على أساس االستخدام التارخيي أو أي وسيلة أخرى

وكذلك، من شأن . األشخاص الذين ُخصِّصت هلم حقوق حيازة على الدعم الالزم حبيث يتمتعون حبقوقهم

أي شكل من أشكال السيطرة على األراضي، ومصايد األمساك، والغابات  الدول أن حتدد ما إن كانت ستمارس

 . اليت جرى ختصيصها

 

وجيب أن ختّصص الدول حقوق احليازة وأن تفوِّض حوكمة احليازة بطرق شفافة وتشاركية من خالل اللجوء  2-9

ريها من إىل إجراءات بسيطة، وواضحة، وُمتاحة، ومفهومة للجميع، وخباصة للشعوب األصلية وغ

كذلك، جيب توفري املعلومات باللغات املستخدمة جلميع . واجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفية

وعند اإلمكان، ينبغي أن . املشاركني احملتملني، مبا يف ذلك عن طريا وسائل تراعي املساواة بني اجلنسني

مع حقوق احليازة األخرى يف نظام تسجيل  حترص الدول على أن ُتسجَّل حقوق احليازة املخّصصة حديثًا

ويتعّين على الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تواصل . واحد، أو أن ترتبط ببعضها يف إطار مشرتك

 . السعي ملكافحة الفساد يف عملية ختصيص حقوق احليازة
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املختصة املسؤولة عن األراضي،  وجيب أن حترص الدول، بقدر ما تسمح به املوارد، على أن ُتزّود األجهزة 2-11

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

تفويض املسؤوليات بشأن حوكمة احليازة، ينبغي أن حيصل املتلّقون على التدريب وغريه من أشكال الدعم 

 . تليتمكنون من االضطالع بهذه املسؤوليا

 

التفضيلي بني اجلنسني على  وجيب أن تراقب الدول ما تسفر عنه برامج التوزيع من نتائج، مبا يف ذلك أثرها 2-11

األمن الغذائي والقضاء على الفقر، وكذلك أثرها على األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وأن تطّبا 

 . تدابري تصحيحية عند االقتضاء

 

 حيازة عرفيةاليت تعتمد نظم وغريها من اجملتمعات احمللية  الشعوب األصلية- 9

 

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

اجتماعية، وثقافية، وروحية، واقتصادية، وبيئية، وسياسية بالنسبة إىل الشعوب األصلية وغريها من 

  .عرفيةعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة اجملتم

 

اليت متارس و عرفية،لشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة اويتوجب على  9-2

احلوكمة الذاتية لألراضي ومصايد األمساك والغابات، أن تعّزز وتوفر حقوقًا منصفة، وآمنة، ومستدامة يف هذه 

 .ء عناية خاصة لتوفري فرص عادلة أمام النساء للوصول إليهااملوارد، مع إيال

وكذلك، ينبغي النهوض باملشاركة الفعالة جلميع أعضاء اجملتمع، رجااًل ونساًء وشبابًا، يف القرارات املتصلة 

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

عند الضرورة، مساعدة اجملتمعات احمللية على زيادة قدرة أعضائها على املشاركة الكاملة يف صنع القرارات 

 . يازةنظم احلوحوكمة 

 

 إيالءمع القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، وجيب أن تضمن الدول اتساق كل اإلجراءات مع موجباتها  9-3

ويف حالة الشعوب . الساريةالدولية الصكوك اإلقليمية وعية الناشئة عن الطو لاللتزامات االعتبار الواجب

األصلية، يتعّين على الدول أن تفي بتعهداتها والتزاماتها الطوعية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، وتعزيزها، 

املتعلقة ( 169رقم )وتنفيذها مبا فيها، حسب االقتضاء، االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 

بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق 

 . الشعوب األصلية

 

وغريها من الشعوب األصلية بيازة املشروعة اخلاصة احلحلقوق  املالئمة وجيب أن توّفر الدول اإلقرار واحلماية 9-1

، مبا يتماشى مع موجباتها القائمة مبوجب القانون الوطين اليت تعتمد نظم حيازة عرفيةلية اجملتمعات احمل
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والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب اللتزاماتها الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية املنطبقة 

ك، والغابات اليت يستخدمها األراضي، ومصايد األمساومن شأن هذا اإلقرار أن يأخذ يف االعتبار  .السارية

وجيب . جمتمع ما بطريقة حصرية، وتلك اليت جيري تقامسها، وأن حيرتم املبادىء العامة للحوكمة املسؤولة

  .نشر املعلومات عن هذا اإلقرار يف مكان ُمتاح، وبشكل مالئم يكون مفهومًا، ويف اللغات املستخدمة

 

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

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

محل الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفية إىل إخالء أراضي أجدادهم 

  .قسرًا

 

يازة لإلقرار بنظم احلوجيب أن تنظر الدول يف إمكانية مواءمة أطرها السياساتية، والقانونية، والتنظيمية  9-6

وحني تؤدي . اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفيةوغريها من اخلاصة بالشعوب األصلية 

بتعارض مع العرف، ينبغي أن يتعاون مجيع اإلصالحات الدستورية أو القانونية إىل تعزيز حقوق املرأة وتضعها 

 . األطراف لتكييف هذه التغيريات يف ُنظم احليازة العرفية

 

ولدى صياغة سياسات وقوانني متصلة باحليازة، جيب أن تأخد الدول يف االعتبار القيمة االجتماعية،  9-7

يازة نظم احلالغابات اململوكة مبوجب والثقافية، والروحية، واالقتصادية، والبيئية لألراضي ومصايد األمساك و

كذلك، ينبغي أن . اليت تعتمد نظم حيازة عرفية اجملتمعات احملليةغريها من اخلاصة بالشعوب األصلية و

تتوفر املشاركة الكاملة والفعالة جلميع أفراد اجملتمعات املتضررة أو ممثليها، مبن فيهم األفراد الضعفاء 

من يازة اخلاصة بالشعوب األصلية وغريها نظم احلسياسات والقوانني املتعلقة بواملهمشون، يف سياق صياغة ال

 . اليت تعتمد نظم حيازة عرفيةاجملتمعات احمللية 

 

 اليت تعتمد نظم حيازة عرفيةاجملتمعات احمللية الشعوب األصلية وغريها من وجيب أن تقوم الدول حبماية  9-2

وحني ال يبدي جمتمع ما اعرتاضًا، . أمساكها، وغاباتها من دون إذنمن استخدام اآلخرين ألراضيها، ومصايد 

يتعّين على الدول أن تساعد على التوثيا والنشر الرمسيني للمعلومات بشأن حيازة وموقع األراضي ومصايد 

أّما حني تكون حقوق حيازة الشعوب األصلية . األمساك والغابات اليت يستخدمها هذا اجملتمع ويسيطر عليها

موّثقة بصورة رمسية، فينبغي تسجيلها مع حقوق  اليت تعتمد نظم حيازة عرفية اجملتمعات احملليةغريها من و

 . احليازة العامة واخلاصة واملشاعية األخرى ملنع املطالبات املتنافسة

 

أي  قبل إطالق الشعوب األصليةبنّية حسنة مع  مشاوراتوكذلك، جيب أن تعقد الدول واألطراف األخرى  9-9

ؤثر على املوارد اليت متلك اجملتمعات احمللية أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابري تشريعية أو إدارية ت مشروع،

الشعوب األصلية عرب مؤسساتها مع واجملدي التشاور الفعال  تقوم هذه املشاريع على وينبغي أن. احلقوق فيها
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، حسب ما ينّص عليه إعالن األمم املتحدة نريةموافقتها احلرة، واملسبقة، واملستللحصول على  التمثيلية

أن ُتنظَّم  وجيب أيضًا. اخلاص بالشعوب األصلية، ومع إيالء االعتبار الواجب ملواقف ومفاهيم كل دولة

وينبغي تطبيا مبادئ  .واختاذ القرارات من دون ختويف، وأن جتري يف جو من الثقةاملشاورات عمليات 

 .األخرى املذكورة يف هذا اجلزء اجملتمعات احملليةيف حاالت  6-باء 3يف الفقرة التشاور واملشاركة كما وردت 

 

وجيب أن تسعى الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية، عند الضرورة، وجنبًا إىل جنب مع املؤسسات املمثلة  9-11

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

من أجل املشاركة يف وضع سياسات وقوانني ومشاريع متصلة باحليازة على حنو غري إىل هذه األخرية  وقانونية

 . متييزي ومراٍع للمساواة بني اجلنسني

 

ت اجملتمعاالعرفية اليت تتبعها الشعوب األصلية وغريها من ُنهج تعزز الويتعني على الدول أن حترتم وأن  9-11

يف حل منازعات احليازة داخل جمتمعاتها ، مبا يتماشى مع موجباتها نظم حيازة عرفية  تعتمداليت  احمللية

الصكوك الطوعية الناشئة عن  لاللتزامات ومع إيالء االعتبار الواجبالقائمة مبوجب القانون الوطين والدولي 

ايد األمساك، والغابات اليت يستخدمها أكثر من أّما بالنسبة إىل األراضي، ومص .الساريةالدولية و اإلقليمية

 . جمتمع واحد، ينبغي تعزيز الوسائل حلل النزاع بني اجملتمعات احمللية، أو وضع هذه الوسائل

 

 يازة اخلاصةبنظم احلوجيب أن تسعى الدول واجلهات الفاعلة األخرى إىل مكافحة الفساد يف ما يتعلا  9-12

من خالل التشاور واملشاركة، اليت تعتمد نظم حيازة عرفية، جملتمعات احمللية ابالشعوب األصلية وغريها من 

 .ومتكني اجملتمعات احمللية

 

 احليازة غري الرمسية- 11

 

ويف حال احليازة غري الرمسية لألراضي، ومصايد األمساك والغابات، يتعّين على الدول أن تقر بوجودها بطرق  11-1

مبوجب القانون الوطين، وتقّر بواقع احلال، وتعّزز الرفاه االجتماعي  حترتم احلقوق الرمسية القائمة

وكذلك، جيب أن تعمل الدول على التشجيع على وضع سياسات وقوانني توفر اإلقرار . واالقتصادي والبيئي

ة وينبغي أن تكون عملية وضع تلك السياسات والقوانني تشاركية ومراعية للمساوا. بهذه احليازة غري الرمسية

ويتوّجب على . بني اجلنسني، وأن تسعى إىل توفري الدعم التقين والقانوني للجماعات واألفراد املتضّررين

 . الدول، بصورة خاصة، أن تقّر بظهور حيازة غري رمسية ناشئة عن حركات هجرة واسعة النطاق

 

القائمة مبوجب مسية مع موجباتها وينبغي أن تضمن الدول اّتساق مجيع اإلجراءات املتصلة باحليازة غري الر 11-2

اإلقليمية  الناشئة عن الصكوك الطوعية لاللتزامات ومع إيالء االعتبار الواجبالقانون الوطين والدولي، 

  .مالئمالدولية السارية، مبا يف ذلك وحسب االقتضاء، احلا يف مسكن و
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ب أن يتّم هذا اإلقرار من خالل عمليات تشاركية وحيثما توفر الدول اإلقرار القانوني باحليازة غري الرمسية، جي 11-3

كذلك، جيب أن تولي الدول اهتمامًا . تراعي املساواة بني اجلنسني، مع إيالء عناية خاصة إىل املستأجرين

ومن شأن هذه العمليات أن تيّسر سبل احلصول على خدمات . خاصًا إىل املزارعني وصغار منتجي األغذية 

وينبغي للدول أن تسعى إىل توفري الدعم التقين والقانوني للمجتمعات احمللية . يفالقوننة، وخفض التكال

 . واملشاركني

 

وجيب أن تّتخذ الدول كل التدابري املناسبة للحد من احليازة غري الرمسية اليت تنتج عن املتطلبات القانونية  11-1

وينبغي أن تكون . ال التطوير يف األراضيواإلدارية املفرطة التعقيد بشأن تغيري استخدامات األراضي وأعم

 . متطلبات وعمليات التطوير واضحة وبسيطة ومعقولة التكلفة لتخفيف عبء االمتثال

 

وجيب أن تسعى الدول إىل احلؤول دون وقوع الفساد، وخاصة من خالل زيادة الشفافية، ومساءلة صانعي  11-5

 . رعةالقرارات، وضمان صدور قرارات حيادية على وجه الس

 

وحني يتعذر توفري اإلقرار القانوني باحليازة غري الرمسية، جيب أن حتول الدول دون عمليات اإلجالء القسري  11-6

الطوعية  لاللتزامات ومع إيالء االعتبار الواجبالقائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، اليت تنتهك املوجبات 

 . 16رية، ومبا يتماشى مع األحكام ذات الصلة الواردة يف القسم الدولية الساو الصكوك اإلقليميةالناشئة عن 

 

 نقل حقوق وواجبات احليازة والتغيريات األخرى: 4اجلزء 

 

 يتطّرق هذا اجلزء إىل حوكمة حيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات يف حال نقل احلقوق القائمة

طرق طوعية وغري طوعية عرب األسواق ومعامالت حقوق وما يصاحبها من واجبات، أو إعادة توزيعها، من خالل 

احليازة نتيجة لالستثمارات، وجتميع األراضي، وغري ذلك من ُنهج التعديل، أو إعادة احلقوق، أو اإلصالحات عن 

 . طريا إعادة التوزيع، أو املصادرة

 

 األسواق- 11

 

 اعتبارهابار العادلة والشفافة، وأن تيسرها، وينبغي أن تقّر الدول، حسب االقتضاء، بأسواق البيع واإلجي 11-1

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

القائمة مبوجب القانون الوطين املوجبات  احليازة، يتعّين على الدول أن تضمن اّتساق كل اإلجراءات مع

 .الدولية الساريةو الصكوك اإلقليميةالطوعية الناشئة عن  لاللتزامات ر الواجبمع إيالء االعتباوالدولي، 

وينبغي أن متتثل معامالت حقوق حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات للتشريعات الوطنية اخلاصة 

 . باستخدام األراضي، وأال تهّدد األهداف اإلمنائية الرئيسية
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لتعزيز املشاركة على أساس التساوي يف  األسواق اليت تتسم بالكفاءة والشفافيةوجيب أن تيّسر الدول عمليات  11-2

من النزاعات وحاالت عدم الشروط والفرص حبيث تتحّقا عمليات نقل ذات فائدة متبادلة، مبا حيّد 

على وصون البيئة؛ وأن تشّجع لألراضي ومصايد األمساك والغابات االستقرار؛ وأن تعّزز االستخدام املستدام 

االستخدام العادل واملستدام للموارد الوراثية املتصلة باألراضي، ومصايد األمساك، والغابات، مبا يتماشى مع 

وجيب أن تّتخذ الدول . املعاهدات السارية؛ وأن توّسع نطاق الفرص االقتصادية، وترفع مستوى مشاركة الفقراء

على اجملتمعات احمللية، والشعوب األصلية، التدابري املناسبة للحؤول دون ظهور آثار غري مرغوبة 

 ها وانتهاكاملضاربة على األراضي، وتركيزواجملموعات الضعيفة، واليت قد تنشأ، من بني أمور أخرى، عن 

كذلك، جيب أن تقّر الدول واألطراف األخرى بأن بعض الِقيم، من قبيل الِقيم . أشكال احليازة العرفية

وبالتالي، يتعّين على . غري املنظمة بصورة جيدة يف األسواقدائمًا ية، ال تتحقا االجتماعية والثقافية والبيئ

 . الدول أن حتمي املصاحل األوسع نطاقًا للمجتمعات من خالل اعتماد سياسات وقوانني مالئمة يف جمال احليازة

 

عمليات السوق وكفاءتها،  تنظيمية لضمان شفافية ونظمًا وينبغي أن تضع الدول سياسات، وقوانني، ووكاالت، 11-3

وجيب أن تبّسط الدول . ولتوفري إمكانية غري متييزية للوصول إىل السوق، وملكافحة املمارسات مناهضة للمنافسة

 . يف السوقالفقراء واألكثر هشاشة مشاركة  اإلجراءات اإلدارية لتفادي تثبيط

 

املعلومات بشأن معامالت السوق واملعلومات عن الِقيم يف شفافية وينبغي أن تضمن الدول واألطراف األخرى  11-1

كما جيب أن تراقب الدول هذه املعلومات، وأن تتخذ . على نطاق واسع، رهنًا بقيود السريةونشرها السوق، 

 . يف السوق والعادلة اإلجراءات املالئمة إذا أّدت األسواق إىل آثار معاكسة أو إىل تثبيط املشاركة الواسعة

 

، توّفر معلومات متاحة من قبيل سجالت األراضيوينبغي أن تضع الدول نظم تسجيل مالئمة وموثوقة،  11-5

للجميع عن احلقوق والواجبات اخلاصة باحليازة من أجل رفع مستوى أمن احليازة، وخفض التكاليف 

 . واملخاطر املتصلة باملعامالت

 

ة املشروعة اخلاصة باألزواج، وأفراد األسرة اآلخرين، وجيب أن تضع الدول ضمانات حلماية حقوق احلياز 11-6

وغريهم من األشخاص غري املذكورين بني أصحاب حقوق احليازة يف نظم التسجيل، من قبيل سجالت 

 . األراضي

 

وعليها أن تنشر عملية . وجيب أن تتقّيد الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية باملعايري األخالقية السارية 11-7

 . ذ تلك املعايري يف عمل األسواق، وأن تراقبها، ملكافحة الفساد، وخاصة من خالل اإلفصاح العلينتنفي

 

 الدولونظرًا إىل أهمية صغار املنتجني بالنسبة لألمن الغذائي الوطين واالستقرار االجتماعي، جيب أن حترص  11-2

 . ملتصلة مبعامالت احليازةعلى محاية حقوق حيازة صغار املنتجني لدى تيسري عمليات السوق ا
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 االستثمارات- 12

 

ويتعّين على الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تقّر بأن االستثمارات العامة واخلاصة املسؤولة ضرورية  12-1

فاحلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات تشجع أصحاب . لتحسني األمن الغذائي

لى القيام باستثمارات مسؤولة يف هذه املوارد، مّما يزيد من اإلنتاج الزراعي املستدام ويدّر حقوق احليازة ع

وكذلك، من شأن الدول أن تعزز وتدعم االستثمارات املسؤولة يف األراضي، ومصايد األمساك، . مداخيل أعلى

. عة متنوعة من النظم الزراعيةيف جممووالغابات اليت تساند أهدافًا اجتماعية واقتصادية وبيئية أوسع نطاقا 

ومع القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، وجيب أن تضمن الدول اّتساق مجيع اإلجراءات مع موجباتها 

 . الدولية الساريةو الصكوك اإلقليميةالطوعية الناشئة عن  لاللتزامات إيالء االعتبار الواجب

 

زات الصغرية ومنظماتهم يف البلدان النامية ميثلون حصة كبرية من وبالنظر إىل أن املنتجني من أصحاب احليا 12-2

، مبا يساهم بشكل ملحوظ يف األمن الغذائي، والتغذية، والقضاء على الفقر، واملرونة االستثمارات الزراعية

البيئية، فإنه ينبغي للدول أن تدعم استثمارات أصحاب احليازات الصغرية إضافة إىل االستثمارات العامة 

  .واخلاصة املراعية ألصحاب احليازات الصغرية

 

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

األمساك، والغابات بصورة شفافة وفقًا للسياسات الوطنية القطاعية ذات الصلة، وأن تكون متسقة مع أهداف 

  .واالقتصادي والتنمية البشرية املستدامة اليت ترّكز على أصحاب احليازات الصغرية النمو االجتماعي

 

وجيب أاّل تتسّبب االستثمارات املسؤولة بأي أذى، وأن توفر احلماية من انتزاع حقوق أصحاب حقوق  12-1

عيل تلك االستثمارات وينبغي تف. احليازات املشروعة ومن األضرار البيئية، كما عليها أن حترتم حقوق اإلنسان

من خالل شراكات مع املستويات احلكومية ذات الصلة ومع أصحاب حقوق حيازة األراضي، ومصايد 

وجيب أن تسعى أيضًا إىل . األمساك، والغابات على الصعيد احمللي، مبا حيرتم حقوقهم يف احليازة املشروعة

ضاء على الفقر، وتوفري األمن الغذائي، واالستخدام املساهمة بقدر أكرب يف حتقيا أهداف سياساتية من قبيل الق

؛ املستدام لألراضي ومصايد األمساك والغابات؛ ودعم اجملتمعات احمللية؛ واملساهمة يف التنمية الريفية

والنهوض بنظم إنتاج األغذية احمللية وتوفريها؛ وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة؛ واستحداث 

؛ وتوفري منافع للبلد والشعب، مبا يف ذلك الفقراء واملستضعفني؛ واالمتثال وتنويع ُسبل املعيشةفرص عمل؛ 

للقوانني الوطنية وملعايري العمل الدولية الرئيسية، وللموجبات املتصلة مبعايري منظمة العمل الدولية، حني 

  .تنطبا

 



29   CL 144/9 (C 2013/20)  

 

 

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

امُلجاَزة يف جمال حقوق احليازة، ونطاقها، وطبيعتها، وأن حتّدد ماهية املعامالت الواسعة النطاق يف جمال 

  .حقوق احليازة يف سياقها الوطين

 

سبل املعيشة، واألمن وجيب أن توّفر الدول ضمانات حلماية حقوق احليازة املشروعة، وحقوق اإلنسان، و 12-6

وميكن أن . احليازةالغذائي، والبيئة، من املخاطر اليت قد تنشأ عن معامالت واسعة النطاق يف جمال حقوق 

تشمل هذه الضمانات عملية إدراج سقف ملعامالت األراضي املسموح بها، وتنظيم كيفية املوافقة على التحويالت 

كذلك، ينبغي على الدول أن تفكر يف إمكانية تعزيز . فقة الربملانيةاليت تتجاوز مستوى معينًا، من قبيل املوا

جمموعة من مناذج اإلنتاج واالستثمار اليت ال تفضي إىل حتويل واسع النطاق حلقوق احليازة إىل املستثمرين، 

 . وأن تشّجع إقامة شراكات مع أصحاب حقوق حيازة على الصعيد احمللي

 

القائمة  وجمتمعاتها، ينبغي للدول أن تضمن اّتساق مجيع اإلجراءات مع املوجبات ويف حالة الشعوب األصلية 12-7

الناشئة عن الصكوك اإلقليمية الطوعية الواجب لاللتزامات  مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار

( 169رقم )لعمل الدولية مبا فيها، حسب االقتضاء، االلتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة اوالدولية السارية، 

. املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

األصلية قبل إطالق أي  الشعوببنّية حسنة مع  تشاوراتالدول واألطراف األخرى  ُتجري كذلك، جيب أن

هذه املشاريع أن  ومن شأن. هذه اجملتمعات احمللية احلقوق فيها على املوارد اليت متلك يؤثر استثمار مشروع

. 9-9من اجلماعات السكانية األصلية، كما هو مبني يف الفقرة أفراد تستند إىل عملية تشاور فّعالة وجمدية مع 

كما جيب أن تسري مبادىء التشاور واملشاركة الواردة يف هذه اخلطوط التوجيهية على االستثمارات اليت 

 . تستخدم موارد تعود جملتمعات حملية أخرى

 

وينبغي للدول أن حتّدد مع مجيع األطراف املتضّررين، وفقًا ملبادىء التشاور واملشاركة الواردة يف هذه اخلطوط  12-2

التوجيهية، الشروط اليت تعّزز االستثمارات املسؤولة، ثم أن تضع وتنشر سياسات وقوانني تشّجع القيام 

وينبغي أن . وحترتم حقوق اإلنسان، وتعّزز األمن الغذائي واالستخدام املستدام للبيئة ،مسؤولةباستثمارات 

ومن . تشرتط القوانني على اتفاقات االستثمارات أن حتّدد بوضوح حقوق وواجبات مجيع األطراف يف االتفاق

  .ليةشأن اتفاقات االستثمارات أن متتثل لألطر القانونية ولقوانني االستثمار احمل

 

وجيب أن تلحظ الدول أحكامًا لالستثمارات اليت تعين مجيع أشكال املعامالت اخلاصة حبقوق احليازة، مبا  12-9

فيها عمليات الشراء واتفاقات الشراكة، متاشيًا مع مبادىء التشاور واملشاركة الواردة يف هذه اخلطوط 

وكذلك، على الدول . الفرعيةمبا يف ذلك احلقوق  التوجيهية، مع الذين قد تتأثر حقوق احليازة اخلاصة بهم،

ومجيع األطراف األخرى ذات الصلة أن ُتطلع األفراد، واألسر، واجملتمعات احمللية على ما متتلكه من حقوق 

 . حيازة، ومساعدتهم على تطوير قدرتهم يف التشاور واملشاركة، وتوفري املساعدة املهنية هلم عند االقتضاء
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مبعامالت واسعة النطاق يف جمال حقوق احليازة، مبا فيها عمليات شراء واتفاقات  االستثماراتعلا وحني تت 12-11

شراكة، جيب ان تسعى الدول إىل اعتماد أحكام تتيح ألطراف خمتلفني إجراء تقييمات مستقلة مسبقة لآلثار 

ق احليازة، واألمن الغذائي، اإلجيابية والسلبية احملتملة اليت قد تفضي إليها هذه االستثمارات على حقو

ومن شأن الدول أن تضمن حتديد حقوق . التدرجيي للحا يف الغذاء الكايف، وسبل املعيشة، والبيئة والتحقيا

، وحياديومطالبات احليازة املشروعة القائمة، مبا فيها احليازات العرفية وغري الرمسية، على حنو منتظم 

وينبغي أن . ين متضّررين باالستثمار، من قبيل صغار املنتجنيإضافة إىل حقوق وسبل معيشة أشخاص آخر

جتري هذه العملية بالتشاور مع مجيع األطراف املتضّررين، مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف هذه 

كما جيب على الدول أن حترص على أال تهّدد هذه االستثمارات حقوق احليازة املشروعة  .اخلطوط التوجيهية

 . ائمةالق

 

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

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

  .غري متييزية ومراعية للمساواة بني اجلنسنيومن الضروري أن تكون عملية التفاوض . األشخاص املتضّررين

 

ويتعّين على املستثمرين أن حيرتموا القوانني والتشريعات الوطنية، وحقوق احليازة اليت ميتلكها اآلخرون،  12-12

وفقًا للمبدأ العام الذي يرعى اجلهات الفاعلة غري احلكومية كما هو وارد يف هذه اخلطوط  القانونوسيادة 

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

 

يقدمون خدمات إىل الدولة، واملستثمرين، وأصحاب حقوق احليازة يف األراضي،  ويتعّين على املهنيني الذين 12-13

م، بغض النظر عّما والغابات، أن يولوا العناية الواجبة، قدر اإلمكان، لدى تقديم خدماته ومصايد األمساك،

 . إن كان ذلك مطلوبًا بالتحديد أو غري مطلوب

 

ويتعّين على الدول واألطراف املتضّررين أن يساهموا يف املراقبة الفّعالة لتنفيذ االتفاقات املتعلقة مبعامالت واسعة  12-11

وجيب أن تتخذ . الشراكةحقوق احليازة، وآثار هذه االتفاقات، مبا يف ذلك اتفاقات الشراء و جمالالنطاق يف 

الدول اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء إلنفاذ االتفاقات، ومحاية حقوق احليازة وحقوق أخرى، ولتوفري 

 .آليات ميكن لألطراف املتضّررة اللجوء إليها لطلب اختاذ هكذا إجراءات

 

جيب أن تضمن اتساق سلوكها مع محاية وحني تبادر الدول إىل االستثمار، أو تشجيع االستثمار، يف اخلارج،  12-15

حقوق احليازة املشروعة، وتعزيز األمن الغذائي وموجباتها القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، مع إيالء 

 . االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية
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 جتميع األراضي وُنهج التعديل األخرى- 13

 

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

تعديل ِقَطع األراضي، أو احليازات ملساعدة املالكني واملستخدمني على حتسني شكل قطع أرضهم أو حيازاتهم ل

وكذلك، يتعّين على . التنمية الريفية على حنو مستدامو مبا يف ذلك من أجل تعزيز األمن الغذائي ،واستخدامها

القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، مع إيالء االعتبار الدول أن تضمن اّتساق كل اإلجراءات مع موجباتها 

الدولية السارية، وأن تضمن بقاء حال املشاركني و الصكوك اإلقليمية الطوعية الناشئة عنالواجب لاللتزامات 

وينبغي استخدام هذه الُنهج لتنسيا أفضليات املالكني . كان عليه على األقّل قبل تطبيا اخلططكما 

 . ومشروعة واملستخدمني املتعددين يف عملية تعديل واحدة

 

يف إنشاء مصارف لألراضي كجزء من برامج جتميع األراضي، وذلك للحصول  ، عند االقتضاء،وللدول أن تنظر 13-2

 . واالحتفاظ بها مؤقتًا إىل حني ختصيصها للمستفيدين على ِقَطع األرض،

 

جتميع األراضي وإنشاء مصارف األراضي يف مشاريع محاية  تيسري وتشجيعيف  ، عند االقتضاء،وللدول أن تنظر 13-3

 والتعويضمن أجل تسهيل عملية شراء األراضي اخلاصة ألغراض هذه املشاريع العامة،  والبنية التحتية،البيئة 

املتضّررين بإعطائهم أراٍض تسمح هلم مبواصلة اإلنتاج  وصغار منتجي املواد الغذائية ى املالكني واملزارعني،عل

 . بل وزيادته

 

وحني ترتفع تكاليف اإلنتاج بفعل جتزئة املزارع والغابات اليت متلكها أسر أصحاب احليازات الصغرية إىل  13-1

املزارع  هذهألراضي وإنشاء مصارف األراضي لتحسني هيكلية عدة قطع، جيوز للدول أن تنظر يف جتميع ا

ويتعني على الدول أن متتنع عن اللجوء إىل جتميع األراضي إذا كانت التجزئة تفضي إىل منافع من . والغابات

وينبغي إدماج مشاريع جتميع األراضي اآليلة إىل إعادة هيكلة املزارع . قبيل خفض املخاطر أو تنويع احملاصيل

وينبغي وضع تدابري حلماية استثمار . برامج دعم املزارعني، مثل إعادة تأهيل نظم الري والطرق احمللية يف

 . جتميع األراضي من خالل فرض قيود على أي تقسيم مستقبلي للقطع اجملّمعة

 

شأن هذه  ومن. وينبغي أن تضع الدول اسرتاتيجيات لُنهج التعديل املالئمة للمتطلبات احمللية احملددة 13-5

االسرتاتيجيات أن تكون مستدامة على الصعيد االجتماعي، واالقتصادي، والبيئي، وأن تراعي املساواة بني 

 القطاع يفكما عليها أن حتدد مبادئ ُنهج التعديل وأهدافها؛ واملستفيدين؛ وبناء القدرات واملعارف . اجلنسني

نتجني، وصيادي األمساك، ومستخدمي الغابات والدوائر العام، والقطاع اخلاص، ومنظمات املزارعني وصغار امل

وجيب أن تنشئ القوانني إجراءات واضحة وفعالة من حيث الكلفة، من أجل إعادة تنظيم ِقطع . األكادميية

 . األراضي أو احليازات واستخداماتها
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فرد، أو  ينبغي االتصال بأيو. وجيب أن تنشئ الدول ضمانات مالئمة يف املشاريع اليت تستعمل ُنهج التعديل 13-6

ومن . ُيرّجح أن يتأثر بأي مشروع، وتزويده باملعلومات الكافية باللغات املستخدمة جمتمع، أو جمموعة سكانية

وتأخذ يف  كما ينبغي تطبيا ُنهج تشاركية تراعي املساواة بني اجلنسني. الواجب توفري الدعم التقين والقانوني

 ضمانات بيئية متنع أو تقّلص تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه، ة، ووضعاالعتبار حقوق الشعوب األصلي

  .وتكافىء التغيريات اليت تعزز اإلدارة اجلديدة لألراضي، واملمارسات الفضلى، واالستصالح

 

 إعادة احلقوق- 14

 

ق يف حال فقدان إمكانية إعادة احلقويف ، ووفا سياقاتها الوطنية ، حسب االقتضاءتنظروينبغي للدول أن  11-1

ويتعّين على الدول أن تضمن اّتساق كل . يازة األراضي، ومصايد األمساك، والغاباتمشروعة حلحقوق 

 القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزاماتاإلجراءات مع موجباتها 

 . الدولية الساريةالصكوك اإلقليمية والطوعية الناشئة عن 

 

وحيثما أمكن، ينبغي إعادة قطع األرض أو احليازات األصلية إىل املتضررين من فقدانها، أو إىل ورثتهم،  11-2

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

أو حيازات بديلة، مبا يضمن  يتعني على الدول توفري تعويض فوري وعادل بشكل نقود، أو قطع أرض،

 . املعاملة املنصفة جلميع املتضررين

 

وعند االقتضاء، ينبغي معاجلة شواغل الشعوب األصلية بشأن إعادة احلقوق، وفقًا للسياق الوطين، ومتاشيًا مع  11-3

 . القوانني والتشريعات الوطنية

 

 اجلنسني، وتوّفر عمليات واضحة وشّفافة إلعادة ينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانني تراعي املساواة بني 11-1

كما . وجيب أن ُتنشر املعلومات عن إجراءات إعادة احلقوق على نطاق واسع باللغات املستخدمة. احلقوق

، طوال املعونة القانونية وشبه القانونيةجيب تزويد أصحاب املطالبات باملساعدة املالئمة، مبا يف ذلك من خالل 

ومن شأن الدول أن تضمن املعاجلة السريعة ملطالبات اسرتداد احلقوق، كما ينبغي، عند الضرورة، . هذه العملية

. تزويد أصحاب املطالبات الفائزين خبدمات الدعم لتمكينهم من التمتع حبقوقهم يف احليازة وأداء واجباتهم

 . واسعومن الواجب اإلعالن عن التقدم احملرز يف التنفيذ على نطاق 

 

 صالحات عن طريق إعادة التوزيعاإل- 11

 

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

، يف إمكانية يف السياقات الوطنية للدول أن تنظر، حسب االقتضاءويف هذا الصدد، ميكن . الريفية الشاملة
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أو  آليات طوعية مستندة إىل األسواق، فضاًل عن مصادرة األراضي اخلاصة، ختصيص األراضي العامة ووضع

  .ألغراض عامة مصايد األمساك، أو الغابات

 

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

  .إعادة التوزيع

 

قوانني والتشريعات الوطنية، ميكن القيام بإصالحات عن طريا إعادة التوزيع ويف السياق الوطين ووفقًا لل 15-3

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

ت مبا مبستوى عاٍل من الفقر الريفي الذي ُيعزى إىل تعّذر احلصول على األراضي، ومصايد األمساك، والغابا

ومن شأن اإلصالحات عن طريا إعادة . 15حيرتم حقوق أصحاب احليازة املشروعة، متاشيًا مع أحكام القسم 

 . التوزيع أن تضمن احلصول املتساوي للرجال والنساء على األراضي، ومصايد األمساك، والغابات

 

يها أن تضمن اتساق هذه اإلصالحات وحني ختتار الدول تطبيا إصالحات عن طريا إعادة التوزيع، يتعّين عل 15-1

الطوعية الناشئة  القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزاماتمع موجباتها 

وأن ُتنفَّذ وفقًا  وينبغي أيضًا أن تراعي هذه اإلصالحات سيادة القانون،. الدولية الساريةالصكوك اإلقليمية وعن 

، مبا يتماشى مع بشأن إعادة التوزيعمشاورات  إجراءومن شأن الدول أن تيّسر  .راءات الوطنيةللقوانني واإلج

، مبا يف ذلك حتقيا توازن بني احتياجات مجيع األطراف والُنهج اليت سوف مبادىء هذه اخلطوط التوجيهية

والقطاع املدني،  تمعواجملكذلك، من الضروري إقامة شراكات بني الدولة، واجملتمعات احمللية، . ُتستخَدم

. اخلاص، ومنظمات املزارعني وصغار منتجي املواد الغذائية، والصيادين ومستخدمي الغابات، وأطراف آخرين

وينبغي أن تكون املساهمات املالية أو املساهمات األخرى املتوّقعة من املستفيدين معقولة، وأاّل ترتكهم يف 

وجيب أن حيصل األشخاص الذين يتخّلون عن حقوق احليازة  .مواجهة أعباء ديون يصعب السيطرة عليها

 . اخلاصة بهم يف األراضي، ومصايد األمساك، والغابات، على مبالغ معادلة هلا من دون أي تأخري

 
حني ختتار الدول إجراء إصالحات عن طريا إعادة التوزيع، عليها أن حتّدد بوضوح أهداف برامج اإلصالح و 15-5

كذلك، جيب حتديد املستفيدين املعنيني بوضوح، كاألسر، مبا فيها تلك . ناة من إعادة التوزيعواألراضي املستث

اليت تسعى إىل احلصول على حدائا منزلية، والنساء، والقاطنني يف مستوطنات غري رمسية، والرعاة، 

املني يف حمميات واجملموعات احملرومة تارخييًا، واجملموعات املهمشة، والشباب، والشعوب األصلية، والع

  .االستغالل وصغار منتجي املواد الغذائية

 

عليها أن تضع سياسات وقوانني هلذه الغاية، من خالل حني ختتار الدول إجراء إصالحات إعادة التوزيع، و 15-6

 السياساتوجيب أن حترص الدول على أن تساعد . عمليات تشاركية، من أجل حتقيا استدامة اإلصالحات

املستفيدين، سواء كانوا من اجملتمعات احمللية، أو األسر، أو األفراد، على كسب مستوى عيش والقوانني 

مالئم من األراضي، ومصايد األمساك، والغابات اليت يشرتونها، وأن تضمن معاملة متساوية للرجال والنساء يف 



CL 144/9 (C 2013/20)  34 

 

عيا حتقيا اآلثار املرجوة من للدول مراجعة السياسات اليت قد توينبغي . اإلصالحات عن طريا إعادة التوزيع

 . هذه اإلصالحات، واستدامتها

 

وحني ُينوى القيام بإصالحات عن طريا إعادة التوزيع، جيوز للدول، إن رغبت بذلك، أن ُتجري تقييمات  15-7

 لآلثار اإلجيابية والسلبية احملتملة اليت قد تفضي إليها هذه اإلصالحات على حقوق احليازة، واألمن الغذائي،

وينبغي أن جتري عملية التقييم هذه مبا . والتحقيا التدرجيي للحا يف الغذاء املالئم، وسبل العيش، والبيئة

وجيوز استخدام التقييمات كأساس لتحديد . يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف هذه اخلطوط التوجيهية

 . وزيعالتدابري الضرورية لدعم املستفيدين، وحتسني برنامج إعادة الت

 

وينبغي أن حترص الدول على أن تتيح برامج إصالحات إعادة توزيع األراضي كل الدعم املطلوب للمستفيدين،  15-2

مثل احلصول على االئتمانات، والتأمني على احملاصيل، واملدخالت، واألسواق، واملساعدة الفنية يف اإلرشاد 

ا عملية تقديم خدمات الدعم مع ما يفعله املستفيدون كذلك، جيب تنسي. ؛ وتطوير املزارع؛ واإلسكانالريفي

ومن الضروري أن يتّم ُمسبقًا حتديد التكاليف الكاملة املرتبطة بإصالحات األراضي، مبا يف . يف هذه األراضي

 . ذلك تكاليف خدمات الدعم، وإدراجها يف امليزانيات ذات الصلة

 

وخاضعة  ادة التوزيع من خالل ُنهج وإجراءات شفافة وتشاركيةوينبغي للدول أن تنفذ اإلصالحات عن طريا إع 15-9

املتضررين إجراءات مالئمة، وأن حيظوا بتعويض عادل وفقًا  مجيع األطراف ُتطّبا على ، على أنللمساءلة

 كذلك، جيب أن حيصل مجيع األطراف املتضررين،. 16للقوانني الوطنية وألحكام القسم 

ة، على معلومات كاملة وواضحة عن اإلصالحات، مبا يف ذلك من خالل اجملموعات احملروممبا يف ذلك 

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

ُسبل الوصول إىل  أن تنص القوانني الوطنية علىكما جيب . حيصلوا على حقوق حيازة مأمونة ومسّجلة رمسيًا

وجيب أن تسعى الدول إىل مكافحة الفساد يف برامج اإلصالح عن طريا إعادة التوزيع، . حّل املنازعات أساليب

 . وخاصة من خالل رفع مستوى الشفافية واملشاركة

 

مبراقبة وتقييم نتائج برامج اإلصالح عن طريا إعادة املعنية، األطراف الدول، مبشاركة  تقوموينبغي أن  15-11

الرجال حصول تأثريها على ، و2-15سياسات الدعم املصاحبة هلا، كما وردت يف الفقرة ذلك  التوزيع، مبا يف

 . ، وعند الضرورة، جيب أن تطبِّا الدول تدابري تصحيحيةعلى األراضي واألمن الغذائي والنساء على السواء

 

 املصادرة والتعويض- 16

 

 ني تكون احلقوق يف األرض، أو مصايد األمساك،على الدول أن تلجأ إىل املصادرة سوى ح يتعّينوال  16-1

وينبغي  .، وفقًا لقوانينها وتشريعاتها الوطنية ومتاشيًا مع سياقها الوطينأو الغابات مطلوبة ألغراض عامة
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وجيب أن . للدول أن حتّدد بوضوح مفهوم األغراض العامة يف القانون إلتاحة االستعراض القضائي عند الضرورة

القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، مع إيالء االعتبار ساق كل اإلجراءات مع موجباتها تضمن الدول اّت

وعليها أيضًا أن حترتم مجيع . الدولية الساريةالصكوك اإلقليمية والطوعية الناشئة عن  الواجب لاللتزامات

ل احلصول على احلد ، مبن فيهم اجملموعات الضعيفة واملهّمشة، من خالاملشروعة أصحاب حقوق احليازة

  .وفقًا للقوانني الوطنيةوأن توّفر التعويضات على وجه السرعة  املوارد،األدنى الضروري من هذه 

 

وينبغي أن تضمن الدول أن تكون خطط وعمليات املصادرة شفافة وتشاركية، على أن يتّم حتديد أي شخص  16-1

. م التشاور معه يف مجيع املراحل على النحو الصحيحيرّجح أن يتضّرر من املصادرة، وأن ُيبلَّغ بذلك ويت

معلومات تتعلا بالُنهج البديلة أن توّفر ومتاشيًا مع مبادىء هذه اخلطوط التوجيهية، من شأن املشاورات 

كما جيب . احملتملة لتحقيا الغرض العام، وأن تراعي اسرتاتيجيات التخفيف من تعطيل سبل كسب العيش

ة حني تطال املصادرة املقرتحة مناطا ذات أهمية خاصة ثقافية أو دينية أو بيئية، أو أن تكون الدول متنّبه

حني تّتسم األراضي، ومصايد األمساك، والغابات بأهمية بالغة بالنسبة إىل سبل كسب عيش الفقراء أو 

 . الضعفاء

 

على سبيل  وقد يكون التعويض. ينتقييمًا عاداًل و تعويضًا سريعًا وفقًا للقانون الوطوجيب أن تضمن الدول  16-3

  .بشكل نقدي أو بشكل حقوق يف مناطا بديلة، أو أن جيمع بني االثننياملثال، من بني أشكال أخرى، 

 

وجيب أن تضمن الدول، بقدر ما تسمح به املوارد، حصول وكاالت التنفيذ على القدرات البشرية واملادية  16-1

 . واملالية وغريها من أشكال القدرات

 

بسبب تغيُّر اخلطط، ينبغي للدول أن تعطي  األراضي ومصايد األمساك والغاباتإىل  احلاجةويف حال انتفاء  16-5

ويف هذه احلالة، جيب أن تأخذ عملية  .هذه املوارد ألصحاب احلقوق األصليني الفرصة األوىل يف استعادة ملكية

  .حاب احلقوق مقابل املصادرةاستعادة امللكية يف االعتبار التعويض الذي حصل عليه أص

 

األطراف إىل مكافحة الفساد، وخاصة من خالل استعمال قيم مقّدرة بطريقة موضوعية،  مجيعوينبغي أن تسعى  16-6

 . تطبيا احلا يف الطعنوالمركزية، وشفافة وخدمات وعمليات 

 

، ومصايد األمساك، والغابات، جيب وإذا اعُتربت عمليات اإلخالء مربَّرة لغرض عام نتيجة مصادرة األراضي 16-7

أن تقوم بها الدول، وأن تعامل مجيع املتضّررين مبا يتماشى مع موجباتها املتصلة باحرتام حقوق اإلنسان، 

 . وصونها، وحتقيقها
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قبل أي إخالء، أو أي حتّول يف استخدام أرض ما قد حيرم األفراد أو اجملتمعات احمللية من احلصول على و 16-2

ها اإلنتاجية، جيب أن تبحث الدول عن بدائل ممكنة، وذلك بالتشاور مع األطراف املتضررين، مبا موارد

 يتماشى مع مبادىء هذه اخلطوط التوجيهية، وتوخيًا لتفادي اللجوء إىل اإلخالء،

  .أو أقّله إىل احلّد منه

 

وحني يعجز . هاكات حقوق اإلنسانأن يؤدي اإلخالء والنقل إىل تشريد الناس أو تعريضهم النت ينبغيال  16-9

املتضررون عن إعالة أنفسهم، يتعّين على الدولة أن تتخذ التدابري املالئمة، بقدر ما تتيحه املوارد، لتوفري بدائل 

  .مناسبة للسكن، وإعادة التوطني، أو احلصول على أراٍض إنتاجية ومصايد لألمساك وغابات، حسب احلال
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 إدارة احليازة: 1اجلزء 

 

يتطّرق هذا اجلزء إىل حوكمة إدارة حيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات يف ما يتعّلا بسجالت حقوق احليازة، 

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

 

 سجالت حقوق احليازة- 17

 

لتسجيل حقوق احليازة الفردية ( مثل نظم التسجيل والسجل العقاري والرتخيص)ر نظمًا ينبغي للدول أن توّف 17-1

العام واخلاص، احليازة، مبا يف ذلك احلقوق اليت متتلكها الدولة والقطاعان لتحسني أمن حقوق  واجلماعية

 العمل يف عرفية؛ ولسري اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازةوحقوق الشعوب األصلية وغريها من 

ومن شأن هذه النظم أن تسّجل حقوق وواجبات احليازة وحتفظها، وتنشرها، . اجملتمعات احمللية واألسواق

أو احليازات الزراعية، أو مصايد  مبا يف ذلك اجلهات اليت حتوز تلك احلقوق والواجبات، وِقَطع األراضي،

  .األمساك، أو الغابات اليت تتصل بها هذه احلقوق والواجبات

 

. وينبغي أن توفر الدول نظم تسجيل مالئمة لظروفها اخلاصة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية املتواّفرة 17-2

وينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل مالئمة من الناحية االجتماعية والثقافية لتسجيل حقوق الشعوب 

ولغاية تعزيز الشفافية . عرفية األخرى األصلية، وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة

واملواءمة مع مصادر املعلومات األخرى املتصلة بالتخطيط املكاني واألغراض األخرى، جيب أن تسعى كل دولة 

وينبغي االحتفاظ، يف كل . إىل وضع إطار متكامل يشمل نظم التسجيل املرعية، ونظم املعلومات املكانية األخرى

عن حقوق حيازة الدولة والقطاع العام، والقطاع اخلاص، والشعوب األصلية  اختصاص قضائي، بسجالت

وحني يتعّذر تسجيل حقوق حيازة الشعوب . وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفية

األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم حيازة عرفية، أو اإلشغاالت يف املستوطنات غري 

 . لرمسية، فينبغي إيالء عناية خاصة ملنع تسجيل حقوق متنافسة يف تلك املناطاا

 

الدول إىل ضمان أن يتمّكن كل شخص من تسجيل حقوق حيازته، واحلصول على املعلومات  تسعىوجيب أن  17-3

ت وحسب االقتضاء، جيب أن تنشئ وكاالت التنفيذ، من قبيل سجال. من دون متييز ألي سبب من األسباب

األراضي، مراكز للخدمة أو مكاتب متنقلة، مع إيالء العناية إىل تسهيل وصول النساء والفقراء واجملموعات 

ومن شأن الدول أن تنظر يف إمكانية اللجوء إىل مهنيني حمليني، مثل احملامني، وكّتاب . الضعيفة إليها

 . مات عن حقوق احليازةالعدل، واملّساحني، واخلرباء االجتماعيني، لتزويد اجلمهور مبعلو

 

وجيب أن تعتمد وكاالت التنفيذ إجراءات مبّسطة وتكنولوجيات مناسبة حمليًا لتقليص التكاليف والوقت الالزم  17-1

وينبغي أن تكون الدقة املكانية لقطع األرض والوحدات املكانية األخرى كافية حبيث تتيح . لتقديم اخلدمات
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احمللية، مع توفري مزيد من الدقة املكانية يف حال برزت احلاجة إليها مع حتديدها بهدف تلبية االحتياجات 

وسعيًا لتسهيل استعمال سجالت حقوق احليازة، ينبغي لوكاالت التنفيذ أن تربط املعلومات عن . مرور الوقت

كذلك، جيب فهرسة السجالت . احلقوق وأصحاب هذه احلقوق بالوحدات املكانية املتصلة بهذه احلقوق

ويف إطار . أصحاب احلقوق إلتاحة حتديد احلقوق املتنافسة أو املتداخلة وحسبب الوحدات املكانية، حس

التقاسم األوسع للمعلومات العامة، ينبغي أن تكون سجالت حقوق احليازة متاحة للوكاالت احلكومية 

ري الوطنية، على أن وينبغي تقاسم املعلومات وفقًا للمعاي. واحلكومات احمللية من أجل حتسني خدماتها

 . تتضمن بيانات مفّصلة عن حقوق احليازة

 

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

أو  وال جيب أن تعيا هذه القيود، من دون مرّبر، التدقيا العام لتحديد املعامالت املشوبة بالفساد. اخلصوصية

ومن شأن الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية أن تواصل السعي ملكافحة الفساد يف . املعامالت غري القانونية

تسجيل حقوق احليازة، وذلك من خالل اإلعالن على نطاق واسع عن العمليات، واملتطّلبات، والرسوم، وأي 

 . إعفاءات، واملواعيد النهائية للرّد على طلبات اخلدمة

 

 التقييم- 18

 

وجيب أن تضمن الدول استخدام نظم مناسبة لتقييم عادل وحسن التوقيت حلقوق احليازة ألغراض حمّددة مثل  12-1

. والضرائبتشغيل األسواق، وضمانات القروض، ومعامالت حقوق احليازة نتيجًة لالستثمارات، واملصادرة، 

 . صادية والبيئية واالمنائية املستدامة األوسع نطاقًاومن شأن تلك النظم أن تنهض باألهداف االجتماعية واالقت

 

وجيب أن تسعى السياسات والقوانني املتصلة بالتقييم إىل احلرص على أن تأخذ نظم التقييم يف االعتبار القيم  12-2

 . السوقية، من قبيل القيم االجتماعية والثقافية والدينية والروحية والبيئية، حيثما كان ذلك مناسبًا غري

 

. ويتعّين على الدول أن تضع سياسات وقوانني تشجع الشفافية يف تقييم حقوق احليازة، وتشرتط هذه الشفافية 12-3

أسعار البيع وغريها من املعلومات ذات الصلة، وحتليلها، وإتاحتها، لتوفري أساس لوضع  تسجيلوينبغي 

 . تقديرات دقيقة وموثوقة للقيمة

 

األطراف األخرى أن تضع، وتنشر معايري وطنية للتقييم ألغراض حكومية وجتارية وغريها ويتعّين على الدول و 12-1

وينبغي أن تكون املعايري الوطنية مّتسقة مع املعايري الدولية ذات الصلة، كما وينبغي أن يتضمن . األغراضمن 

 . تدريب املوظفني منهجيات ومعايري دولية
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تتيح للجمهور االّطالع على معلوماتها وحتليالتها بشأن التقييم، وذلك وفقًا ويتوّجب على وكاالت التنفيذ أن  12-5

ومن شأن الدول أن تسعى إىل مكافحة الفساد يف التقييم من خالل شفافية املعلومات . للمعايري الوطنية

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

 

 الضرائب- 19

 

وتتمتع الدول بسلطة مجع اإليرادات عن طريا فرض الضرائب املتصلة حبقوق احليازة من أجل املساهمة يف  19-1

االستثمار  تشجيعوقد تشمل هذه األهداف . حتقيا األهداف االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية األوسع نطاقا

ومن . وعن تركيز امللكية، أو حقوق حيازة أخرىأو مكافحة اآلثار غري املرغوبة قد تنتج عن املضاربات مثاًل 

شأن الضرائب أن تشّجع على اعتماد سلوك مرغوب على الصعيد االجتماعي، أو االقتصادي، أو البيئي، مثل 

 . تسجيل املعامالت أو إعالن قيمة البيع الكاملة

 

تنظيم مجيع األوجه املتعلقة  ينبغي للدول أن تسعى إىل وضع سياسات، وقوانني، وأطر تنظيمية تعمل علىو 19-2

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

  .لتوفري متويل فعال ملستويات احلكومة غري املركزية، ولتوفري اخلدمات والبنية التحتية على املستوى احمللي

 

ب بكفاءة وشفافية، كما جيب أن يتلّقى موظفو وكاالت التنفيذ تدريبًا يشمل وينبغي للدول أن تدير الضرائ 19-3

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

لدول أن تسعى وينبغي ل. أّما الدول فيجب أن توّفر للمكّلفني احلا يف الطعن يف التقييمات. اخلاضعة للضريبة

 . إىل مكافحة الفساد يف إدارة الضرائب، من خالل زيادة الشفافية يف استخدام القيم املقدرة موضوعيًا
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 التخطيط املكاني املنظَّم- 21

 

وينبغي للدول أن . ط املكاني املنظَّم على حقوق احليازة عرب فرض قيود قانونية على استخدامهايؤثر التخطي 21-1

املكاني املنّظم، وأن تبادر إىل مراقبة وإنفاذ االمتثال لتلك اخلطط، مبا يف ذلك التنمية املتوازنة  طبالتخطيتقوم 

ويف هذا الصدد، جيب أن يوّفا التخطيط . واملستدامة يف املناطا، مبا يعّزز أهداف هذه اخلطوط التوجيهية

  .ت، وأن يوجد اتساقًا بينهاومصايد األمساك والغابا املكاني بني خمتلف أهداف استخدام األراضي

 

وينبغي للدول أن تضع، من خالل التشاور والتشارك، سياسات وقوانني تراعي املساواة بني اجلنسني بشأن  21-2

ومن شأن نظم التخطيط املكاني الرمسية أن تراعي، حيثما كان ذلك . املكاني املنّظم، وأن تنشرها التخطيط

 اجلماعات اليت تعتمداليت تتبعها الشعوب األصلية وغريها من ة املناطقية والتنميمناسبًا، أساليب التخطيط 

 . نظم حيازة عرفية، ويف عمليات صنع القرار يف هذه اجلماعات

 

ينبغي للدول أن تضمن إجراء التخطيط املكاني املنّظم بطريقة تعرتف بالعالقات املتشابكة بني األراضي ومصايد و 21-3

 .خداماتها، مبا يف ذلك اجلوانب اجلنسانية هلذه االستخداماتاألمساك والغابات واست

اخلاصة، وترتيب أولوياتها، وإىل العامة واجملتمعية وكما يتعّين على الدول أن تسعى إىل التوفيا بني املصاحل 

، املتنقلةاستيعاب متطلبات خمتلف االستخدمات، مثل االستخدمات الريفية، والزراعية، والرعوية 

وينبغي للتخطيط املكاني أن ينظر يف كل حقوق احليازة، مبا يف ذلك احلقوق املتداخلة . ، والبيئيةواحلضرية

كما جيب اشرتاط إجراء عمليات مالئمة لتقييم خماطر التخطيط املكاني، على أن يتم تنسيا اخلطط . والدورية

 . املكانية الوطنية واإلقليمية واحمللية

 

ملشاركة العامة الواسعة يف صياغة مقرتحات التخطيط، واستعراض مشاريع اخلطط وينبغي أن تضمن الدول ا 21-1

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

ب أن كذلك، جي. وينبغي، عند الضرورة، تزويد اجملتمعات بالدعم أثناء عملية التخطيط. لألغذيةاملنتجة 

. تفصح وكاالت التنفيذ عن طريقة إدراج املدخالت العامة املستخلصة من املشاركة يف اخلطط املكانية النهائية

ويتعّين على الدول أن تسعى إىل مكافحة الفساد من خالل وضع ضمانات ضد سوء استخدام سلطات التخطيط 

وينبغي لوكاالت التنفيذ أن تّبلغ . دام املنّظماملكاني، وعلى وجه اخلصوص، يف ما يتعلا بالتغيريات يف االستخ

 . عن نتائج مراقبة االمتثال

 

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

التكثيف املستدام، اإليكولوجية و -املستدامة لألراضي ومصايد األمساك والغابات، مبا يف ذلك النهج الزراعية

 . ومواجهة حتديات تغري املناخ واألمن الغذائي
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 حّل املنازعات حول حقوق احليازة- 21

 

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

يف  واحلاعليها أن توفر سبل انتصاف فعالة التوقيت وميسورة وفعالة حلل املنازعات حول حقوق احليازة، كما 

وينبغي للدول أن تتيح للجميع آليات تهدف إىل . االستئناف، على أن ُيعمل بسبل االنتصاف تلك بشكل ناجز

وينبغي أن تكون . تفادي، أو حل املنازعات احملتملة يف املراحل األولية، إما داخل وكالة التنفيذ أو خارجها

 . متاحة للجميع، نساء ورجااًل، من ناحية املوقع واللغة واإلجراءاتخدمات حل املنازعات 

 

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

ظر يف أن تن ميكنهاوكذلك، . وأن تستحدث مناصب للخرباء داخل السلطات القضائية لتناول املسائل الفنية

 . إمكانية إنشاء حماكم خاصة تتناول النزاعات حول التخطيط املكاني املنّظم، واملسوحات، والتقييم

 

وحيثما توجد . وينبغي للدول أن تعزز وتطّور أشكااًل بديلة حلل املنازعات، وخباصة على املستوى احمللي 21-3

يجب عليها أن توفر طرقًا عادلة، وموثوقة، من األشكال املنشأة حلل املنازعات، ف غريهاأشكال عرفية أو 

 . ومتاحة، وغري متييزية حلّل املنازعات بشأن حقوق احليازة على وجه السرعة

 

وميكن للدول أن تنظر يف إمكانية اللجوء إىل وكاالت التنفيذ حلل املنازعات الواقعة يف جمال خربتها،  21-1

أن احلدود بني القطع اليت تعود ملكّيتها ألفراد، وذلك يف كالوكاالت املسؤولة عن املسح حلل املنازعات بش

وجيب أن تصدر القرارات خطيًا، وأن تستند إىل تربير موضوعي، كما ينبغي إتاحة احلا يف . السياق الوطين

 . الطعن أمام السلطات القضائية

 

  .ينبغي للدول أن تسعى إىل مكافحة الفساد يف عمليات حل املنازعات 21-5

 

 دول آليات حلّل املنازعات، جيب أن تسعى إىل توفري املساعدة القانونية لألشخاص املستضعفنيوحني تنشىء ال 21-6

ويتعّين على السلطات القضائية واهليئات . واملهمشني، مبا يضمن النفاذ اآلمن للجميع إىل العدالة من دون متييز

 . ات الضرورية لتقديم هذه اخلدماتاألخرى أن حترص على أن يتمتع موظفوها باملهارات والكفاء

 

 املسائل العابرة للحدود- 22

 

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

ضمان ويتعني على الدول . احليازة املتصلة باألراضي ومصايد األمساك والغابات اليت تعرب احلدود الوطنية

القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب اّتساق كل اإلجراءات مع موجباتها 
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وأّما يف الدول اليت تنشأ فيها مسائل . الدولية الساريةالصكوك اإلقليمية والطوعية الناشئة عن  لاللتزامات

ق احليازة اخلاصة بالشعوب املهاجرة، وسبل متصلة حبقوق احليازة، فيجب أن يتعاون األطراف حلماية حقو

  .عيشها، وأمنها الغذائي، لدى تواجدها يف مناطقها

 

الدول ومجيع األطراف يف حتسني فهم قضايا احليازة عرب احلدود اليت تؤثر على اجلماعات  تساهموينبغي أن  22-2

صيادو األمساك الذين يتعقبون خمزون احمللية، مثل املراعي أو طرق اهلجرة املومسية اليت يسلكها الرعاة، و

 . األمساك عرب احلدود الدولية

 

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

الناشئة عن الصكوك  القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية

كما جيب تنسيقها، حيثما هو مالئم، مع اهليئات اإلقليمية ذات الصلة ومع . اإلقليمية والدولية السارية

ويتعّين على الدول، مبشاركة األطراف املتضّررين حيثما هو مناسب، أن تضع تدابري . األطراف املتضّررين

رة حقوق احليازة اليت تعرب احلدود الدولية، على أن ُتنسَّا عند دولية، أو تعّزز التدابري الدولية القائمة إلدا

وجيب أن يتّم هذا بشكل خاص حلماية سبل كسب العيش، . االقتضاء مع اهليئات اإلقليمية ذات الصلة

 .، وحقوق مجيع املتضّررين1-2ومتاشيًا مع الفقرة 

 

 االستجابات إىل تغّير املناخ وحاالت الطوارئ: 6اجلزء 

 

هذا اجلزء إىل حوكمة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق تغيُّر املناخ، والكوارث الطبيعية،  يتطرق

 .والنزاعات

 

 تغّير املناخ- 23

 

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

، مع الرتكيز على يتضّرروات احمللية، أو األشخاص الذين من املرّجح أن جبميع األفراد، أو اجلماعا

املزارعني، وصغار منتجي األغذية، واألشخاص الضعفاء واملهّمشني، يف القوانني، والسياسات، واالسرتاتيجيات 

طارية ذات بهدف مكافحة آثار تغّير املناخ واالستجابة هلا، مبا يتماشى مع موجباتها الناشئة عن اتفاقات إ

 . الصلة بشأن تغّير املناخ، حيثما تنطبا

 

ويتعّين على الدول، حسب االقتضاء، أن تسعى إىل إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيات وإجراءات، بالتشاور والتشارك  23-2

وإن توفري أراٍض، ومصايد أمساك، . مع اجلميع، نساء ورجااًل، ممن قد يتعرضون للتشرد بسبب تغيُّر املناخ
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وجيوز للدول أيضًا أن . ت وسبل معيشة بديلة للمشردين ال جيب أن ُيلحا الضرر بسبل معيشة آخرينوغابا

 . تنظر يف إمكانية تقديم مساعدة خاصة للدول النامية اجلزرية الصغرية وغريها من الدول النامية

 

 يّسر الدول مشاركة مجيعالتشاور واملشاركة يف هذه اخلطوط التوجيهية، جيب أن ت مبادىءومتاشيًا مع   23-3

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

واملهّمشني الذين ميلكون حقوق حيازة مشروعة، يف املفاوضات ويف تنفيذ برامج التخفيف من آثار تغّير  الضعفاء

  .املناخ والتكّيف معها

 

 الطبيعية الكوارث- 24

 

وينبغي أن تضمن مجيع األطراف معاجلة جوانب حيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات يف سياق  21-1

األطر التنظيمية  تصميمومن الواجب . الوقاية من الكوارث الطبيعية، واالستعداد ملواجهتها واالستجابة هلا

 . ادي اآلثار احملتملة للكوارث الطبيعية، أو ختفيفهاللحيازة، مبا يف ذلك التخطيط املكاني، على حنو يكفل تف

 

القائمة مبوجب القانون الوطين والدولي، ومع إيالء وجيب أن تضمن الدول اّتساق اإلجراءات مع موجباتها  21-2

ومن الواجب أن تتصرف . االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية

يع األطراف وفقًا للمبادئ الدولية، مبا فيها وحسب االقتضاء مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بإعادة املساكن مج

امليثاق اإلنساني، واملعايري الدنيا يف جمال التصدي و ،"(مبادئ بنهريو)"واملمتلكات لالجئني واملشردين داخليًا 

 . للكوارث

 

كما جيب مجع املعلومات عن . برامج الوقاية من الكوارث واالستعداد هلاأن تعاجل الدول احليازة يف  وينبغي 21-3

حقوق احليازة املشروعة للمناطا اليت ميكن أن تتأثر بالكوارث، مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف 

مبا يف ذلك وينبغي أن تكون ُنظم تسجيل حقوق احليازة مرنة إزاء الكوارث الطبيعية، . هذه اخلطوط التوجيهية

ختزين السجالت خارج املوقع، وذلك للسماح ألصحاب احلقوق بإثبات حقوقهم وحتديد أماكن ِقَطع أراضيهم 

وجيب أن تسعى الدول إىل حتديد املناطا الصاحلة إلعادة التوطني املؤقتة . والوحدات املكانية األخرى

ة، وينبغي وضع القواعد الالزمة لتوفري أمن لألشخاص الذين ميكن أن يتعرضوا للتشرد بسبب الكوارث الطبيعي

 .احليازة يف هذه املناطا

 

وأي توفري ألراٍض، ومصايد . وينبغي للدول واألطراف األخرى أن ُتدِخل احليازة يف مرحلة االستجابة للطوارئ 21-1

وكذلك، . أمساك، وغابات، وسبل عيش املهّجرين ال جيب أن يعّرض إىل اخلطر حقوق اآلخرين وسبل عيشهم

وينبغي نشر املعلومات عن حقوق احليازة . ينبغي اإلقرار حبقوق احليازة املشروعة، واحرتامها، ومحايتها

 . واالستعمال غري املأذون به على مجيع األشخاص املتضّررين
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ألشخاص كما ينبغي مساعدة ا. وينبغي للدول واألطراف األخرى أن تعاجل احليازة أثناء مرحلة إعادة التعمري 21-5

وجيب أيضًا توفري وسائل حلل املنازعات حول . املشردين مؤقتًا ليعودوا إىل مناطقهم األصلية، بأمان وكرامة

وإذا كان من الواجب إعادة رسم حدود قطع األراضي والوحدات املكانية األخرى، من . حقوق احليازة

وحني تتعذر عودة .  هذه اخلطوط التوجيهيةالضروري القيام بذلك مبا يتماشى مع مبادىء التشاور واملشاركة يف

على إعادة التوطني يف هذه  التفاوضوينبغي . املعنيني إىل مناطقهم األصلية، ينبغي إعادة توطينهم بصورة دائمة

احلالة مع اجملتمعات املضيفة لضمان تزويد األشخاص املشردين بإمكانية الوصول اآلمن إىل أراٍض، ومصايد 

 . سبل عيش بديلة بطرق ال تهّدد حقوق اآلخرين وُسبل معيشتهمأمساك، وغابات، و

 

 النزاعات املتصلة حبيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات- 21

 

وينبغي أن تتخذ مجيع األطراف اخلطوات الضرورية للحؤول دون حتّول املسائل املتصلة حبيازة األراضي،  25-1

قبل  احليازةنشوب نزاعات عنيفة، وأن تضمن معاجلة جوانب  ومصايد األمساك، والغابات، إىل سبب يف

نشوب نزاع، وأثنائه، وبعده، مبا يف ذلك يف حاالت االحتالل حيث جيب أن تتصّرف األطراف وفقًا للقانون 

 . اإلنساني الدولي الساري

 

طين والدولي، ومع إيالء القائمة مبوجب القانون الووعلى الدول أن تضمن اتساق كل اإلجراءات مع موجباتها  25-2

الدولية السارية، مبا يف ذلك وحسب الصكوك اإلقليمية والطوعية الناشئة عن  االعتبار الواجب لاللتزامات

االقتضاء ما يتعلا باالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا، ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة بإعادة املساكن 

كذلك، يتعّين على الدول، خالل النزاعات وبعدها، "(. مبادئ بنهريو)"داخليًا  واملمتلكات لالجئني واملشردين

 . أن حترتم القانون اإلنساني الدولي املرعي واملتصل حبقوق احليازة املشروعة

 

لكي ال تؤدي مشاكل احليازة إىل وقوع نزاعات عنيفة، ينبغي جلميع األطراف اختاذ اخلطوات الضرورية حلل  25-3

وينبغي للدول أن تعيد النظر يف السياسات والقوانني ذات الصلة للقضاء على . اكل بوسائل سلميةهذه املش

وجيوز للدول، حسب االقتضاء، أن تنظر يف . تتسّبب يف نشوب نزاعات التمييز، والعوامل األخرى اليت قد

ة، وموثوقة، وغري متييزية، تتيح طرقًا عادل إمكانية إنشاء آليات عرفية أو غريها من اآلليات احمللية اليت

 . ومتاحة حلل املنازعات بشأن حقوق احليازة على وجه السرعة

 

املشروعة  لدى نشوء نزاعات، ينبغي للدول واألطراف األخرى أن تسعى إىل احرتام ومحاية حقوق احليازة 25-1

ائمة مبوجب القانون ومتاشيًا مع موجباتها الق. القائمة، وأن تضمن عدم إبطاهلا من جانب أطراف آخرين

والدولي ذات الصلة، ال يتوّجب على الدول اإلقرار حبقوق احليازة يف األراضي، ومصايد األمساك،  الوطين

وينبغي توطني الالجئني واملهّجرين، . أو عنيفة/رية وسوالغابات املكتسبة، ضمن أراضيها، عرب وسائل ق
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. نة وبطرق حتمي حقوق حيازة اجملتمعات املضيفةوغريهم من األشخاص املتضّررين بالنزاع يف ظروف آم

وينبغي محاية السجالت . كذلك، جيب توثيا انتهاكات حقوق احليازة، ومعاجلتها حسب ما هو مالئم

الرمسية حلقوق احليازة من التدمري والسرقة لتوفري األدلة الالزمة لعمليات الحقة تهدف إىل معاجلة هذه 

ويف املناطا اليت ال توجد فيها هذه السجالت، ينبغي . التصحيحية املمكنةاالنتهاكات وتيسري اإلجراءات 

توثيا حقوق احليازة القائمة قدر املستطاع مع مراعاة املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل روايات 

وجيب اإلقرار حبقوق احليازة املشروعة اخلاصة بالالجئني واملهجرين، واحرتامها، . وشهادات شفهية

 .أّما املعلومات عن حقوق احليازة واالستخدام غري املأذون به، فيجب أن ُتنَشر على كّل املتضّررين. ومحايتها

 

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

. وتدعم إرساء حلول مستدامة للمتضّررين نسني،معاجلة مشاكل احليازة بطرق تساهم يف عملية املساواة بني اجل

وعندما يكون من املمكن اسرتداد املمتلكات، ينبغي مساعدة الالجئني واملهجرين يف العودة على حنو آمن 

وطوعي وكريم إىل أماكنهم األصلية، مبساعدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكاالت أخرى ذات 

وينبغي أن تكون إجراءات اسرتداد املمتلكات، وإعادة . عايري الدولية الساريةالصلة، ومبا يتماشى مع امل

تأهيلها، وجرب األضرار غري متييزية، وتراعي املساواة بني اجلنسني، وأن ُتنَشر على نطاق واسع، وينبغي 

ها من وينبغي أن تنّص إجراءات اسرتداد حقوق الشعوب األصلية وغري. معاجلة مطالبات االسرتداد بسرعة

 .عرفية على استعمال مصادر املعلومات التقليدية اجملتمعات اليت تعتمد نظم حيازة

 

وحني يتعّذر اسرتداد املمتلكات، ينبغي التفاوض مع اجملتمعات املضيفة واألطراف األخرى ذات الصلة على  25-6

لالجئني واملهّجرين لضمان  توفري ُسبل الوصول اآلمن إىل أراٍض، ومصايد أمساك، وغابات، وسبل عيش بديلة

ومن شأن إجراءات خاصة أن توّفر للضعفاء، مبن فيهم األرامل . أاّل تهّدد إعادة التوطني ُسبل معيشة اآلخرين

 . واليتامى، حيثما أمكن، ُسبل الوصول اآلمن إىل األراضي، ومصايد األمساك، والغابات

 

الذي ينشأ  التمييزانني ملواجهة التمييز القائم سابقًا، وكذلك وينبغي، عند االقتضاء، مراجعة السياسات والقو 25-7

وينبغي إعادة إنشاء الوكاالت ذات الصلة بتوصيل اخلدمات الالزمة لضمان احلوكمة . يف أثناء النزاعات

 . املسؤولة للحيازة، حيثما كان ذلك مالئمًا أو ضروريًا

 

 الرتويج، والتنفيذ، واملراقبة، والتقييم: 7اجلزء 

 

متاشيًا مع الطبيعة الطوعية اليت تتسم بها هذه اخلطوط التوجيهية، تتوىل الدول مسؤولية تنفيذها، ومراقبتها،  26-1

 . وتقييمها
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ُتشجَّع الدول على إنشاء منصات وأطر متعددة أصحاب املصلحة على الصعيد احمللي، والوطين، واإلقليمي، أو  26-2

لتعاون بشأن تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية؛ ومراقبة وتقييم التنفيذ يف استخدام املنصات واألطر القائمة ل

والياتها القضائية؛ وتقييم آثار احلوكمة احملّسنة حليازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات؛ وبشأن 

 حتسني األمن الغذائي والتحقيا التدرجيي للحا يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، والتنمية

وجيب أن تكون هذه العملية شاملة، وتشاركية، ومراعية للمساواة بني اجلنسني، وقابلة للتنفيذ، . املستدامة

ويف إطار القيام بهذه املهام، قد تطلب الدول دعمًا فنيًا من هيئات إقليمية . وفعالة من حيث الكلفة، ومستدامة

 . ودولية

 

ت املتخصصة يف األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية على دعم اجلهود يُُشجَّع الشركاء يف التنمية، والوكاال 26-3

وميكن . الطوعية اليت تبذهلا الدول يف تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب

ف وتبادل أن يشمل هذا الدعم التعاون الفين، واملساعدة املالية، وتنمية القدرات املؤسساتية، وتقاسم املعار

  .اخلربات، واملساعدة يف وضع سياسات وطنية خاصة باحليازة، ونقل التكنولوجيا

 

وجيب أن تشكل جلنة األمن الغذائي العاملي املنتدى العاملي حيث يستمد مجيع األطراف ذات الصلة الدروس  26-1

لتوجيهية ومالءمتها، من جتارب بعضهم البعض، ويقّيمون التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذه اخلطوط ا

وبالتالي، يتعّين على أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، وبالتعاون مع اجملموعة . وفعاليتها، وآثارها

االستشارية، أن تقّدم تقريرًا إىل اللجنة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية، وأن تقّيم آثارها 

ومن شأن هذه التقارير أن تكون عاملية وأن تضّم، من بني أمور أخرى، . ومساهمتها يف حتسني حوكمة احليازة

 . التجارب اإلقليمية، واملمارسات الفضلى والدروس املستمدَّة

 

وُيشجَّع مجيع األطراف، مبا فيهم منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، على اللجوء إىل اجلهود التعاونية  26-5

وُيشجَّع مجيع األطراف على نشر . هية وتنفيذها، وفقًا لألولويات والسياقات الوطنيةلتعزيز هذه املبادئ التوجي

 . املعلومات عن احلوكمة املسؤولة للحيازة من أجل حتسني املمارسات السائدة
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 املرفق هاء

 طلبت إدراجها يف التقرير النهائيبيانات الوفود اليت 

 

 كندا

 لموقفل شرح

 

ا إىل التوافا يف اآلراء إلقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية الصادرة عن جلنة األمن أن تضّم صوتهيسّر كندا  

. حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين سؤولةالغذائي العاملي بشأن احلوكمة امل

ن تفسري كندا هلا متسقًا مع قانونها وسيكو. هذه اخلطوط التوجيهية طوعية وغري ملزمة قانونًاوتشري كندا إىل أّن 

 .احمللي

 

ن األمم املتحدة بشان حقوق الشعوب األصلية، تشري ويف ما يتعلا باخلطوط التوجيهية اليت تشري على إعال 

وتؤكد جمددًا أّن اإلعالن املذكور غري ملزم من الناحية  2111تشرين الثاني /كندا إىل بيان التأييد الصادر عنها يف نوفمرب

كما تشري كندا إىل بيان املوافقة احلرة واملسبقة عن . القانونية وال يعكس القانون الدولي العريف وال يغّير القانون الكندي

تفّسر يف منتدى األمم املتحدة الدائم لقضايا الشعوب األصلية وتؤكد جمددًا أّن كندا  2111أيار /علم الصادر عنها يف مايو

وتؤكد كندا من جديد . قامة مشاورات هادفة مع الشعوب األصلية حول القضايا اليت تعنيهمالبيان على أنه دعوة إىل إ

 .التزامها تشجيع حقوق الشعوب األصلية ومحايتها على أراضيها وخارجها

 

ل هذه اخلطوط التوجيهية مرجعًا مفيدًا لتعزيز وحتسني قضايا اإلدارة املتصلة حبيازة األراضي ومصايد وتشّك 

وإننا ندعو أصحاب املصلحة كافة إىل اإلقرار بقيمتها يف هذا اجملال واستخدام التوجيهات اهلامة . والغاباتاألمساك 

 .الواردة يف هذه الوثيقة على النحو املناسب

 

 .يع الذين عملوا جاهدين يف سبيل هذا اليوم اهلامإننا ننتهزها فرصة لتهنئة مجو 

 .يف تقرير الدورة احلاليةالسيد الرئيس، نرجو إدراج هذا البيان  

 

 ( غينيا االستوائية)رئيس اجملموعة األفريقية  بيان

 

الغذائي العاملي ومكتبها واجملموعة االستشارية  األمنامسحوا لي بداية أن أتقدم بالتهنئة إىل رئيس جلنة  

ملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة والبلدان األعضاء ومنظمات املزارعني والقطاع اخلاص وا املنبثقة عنها

التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومنظمات األحباث على اختتام املفاوضات حول اخلطوط 

 .ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين
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األراضي اليت بدأ تنفيذها لقد أعطى إقرار هذه اخلطوط التوجيهية دفعًا إضافيًا للمبادرات املتصلة بسياسات  

 .بالفعل يف القارة األفريقية

 

وتتسم األراضي بأهمية خاصة للتنمية يف أفريقيا على اعتبار أّن معظم الشعوب األفريقية تعتمد على نفاذها إىل  

 .مني سبل عيشهاتأاألراضي واستخدامها هلا ل

 

أطلقت مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية  وإقرارًا بأهمية األراضي بالنسبة إىل التنمية يف أفريقيا، 

باعتبارها املبادرة املشرتكة الوحيدة  2116ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي مبادرة السياسات اخلاصة باألراضي يف سنة 

 . على نطاق القارة

 

مبادئ توجيهية للسياسات باملشاركة يف إعداد إطار و 2119 إىل 2116وقضت املرحلة األوىل من املبادرة من  

السياسات وتطبيقها ومراقبتها على املستويات الوطنية واإلقليمية تلك اخلاصة باألراضي يف أفريقيا كأداة لتسهيل وضع 

 .الفرعية والقارية

 

عد وب يف البلدان األفريقيةواكتسبت هذه املبادرة مشروعية سياسية كربى بعدما أقّرها مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات 

اعتماد إعالن عن األراضي دعا إىل استخدام هذا اإلطار واملبادئ التوجيهية للسياسات اخلاصة باألراضي على املستوى 

القطري كأداة صاحلة لالستنارة بها يف عمليات وضع السياسات الوطنية اخلاصة باألراضي على املستويني الوطين 

قّرت للتّو ستقدم مزيدًا من التوجيهات بهذا ة األكثر تفصياًل واليت ُأومما ال شك فيه أّن اخلطوط التوجيهي. واإلقليمي

 .الصدد

 

وتستعّد حاليًا مبادرة السياسات اخلاصة باألراضي الصادرة عن االحتاد األفريقي لتنفيذ اإلعالن عن األراضي من خالل 

 :مخاسية تضّم بعضًا من العناصر التالية إسرتاتيجيةخطة 
 

 مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة )األفريقي الثالثي  ألراضي على جدول أعمال التجّمعالدعوة إىل إدراج ا

واجملموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء يف التنمية والدول ( االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي

 األعضاء يف االحتاد األفريقي؛

 بيل إقامة شراكات فّعالة لتطبيا جدول األعمال األفريقي تنسيا وحتفيز اجلهود اليت يبذهلا الشركاء يف س

اخلاص باألراضي على حنو ما نص عليه اإلعالن عن األراضي الصادر عن رؤساء الدول واحلكومات يف البلدان 

 األفريقية؛

  الفين تيسري تعبئة املوارد لدعم البحوث املتصلة بالسياسات اخلاصة باألراضي، والدعوة وبناء القدرات والدعم

 واخلدمات االستشارية يف هذا اجملال؛



49   CL 144/9 (C 2013/20)  

 

 

  تيسري احلوار حول املسائل املتصلة باألراضي بغية التوعية على ضرورة التصدي للتحديات اليت تعيا حسن

فيها ويف  واألمن إرساء السالمويساهم يف  استخدام األراضي مبا يفيد التنمية االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا

 البيئية؛حتقيا االستدامة 

 تيسري عملية بناء القدرات على شتى مستويات وضع السياسات وتطبيقها يف أفريقيا؛ 

  تقديم الدعم الفين واخلدمات االستشارية للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي واجملموعات االقتصادية اإلقليمية

 من أجل وضع السياسات اخلاصة باألراضي وتطبيقها؛

 ملراقبة وتقييم النظم واألدوات املستخدمة يف دعم عملية وضع السياسات اخلاصة  تطوير القدرات وتنميتها

 .باألراضي وتطبيقها

 

 :اإلسرتاتيجيةاملتخذة يف إطار اخلطة ويف ما يلي بعض املبادرات 
 

 تنظيم دورة تدريبية للمدربني الرئيسيني يف جمال وضع السياسات اخلاصة باألراضي؛ 

 ية عن تعّقب التقدم يف وضع السياسات اخلاصة باألراضي وتطبيقها يف أفريقيا؛إعداد وثيقة معلومات أساس 

 تقديم الدعم الفين للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للمواءمة بني املبادرة املتشابكة اخلاصة باألراضي؛ 

 إجراء دراسة عن األراضي والنزاعات عليها يف أفريقيا الشرقية؛ 

 ياسات اخلاصة باألراضي وإدارتها يف أفريقيا وقاعدة بيانات عن اخلرباء يف األراضي إنشاء مرفا افرتاضي للس

يف البلدان األفريقية واملعلومات املتصلة باألراضي وبرنامج لتعزيز بناء الشبكات املتصلة بالسياسات اخلاصة 

 .باألراضي يف القارة األفريقية

 

ء يف التنمية إىل مفوضية االحتاد األفريقي لتنفيذ اخلطة ونأمل أن تنضم منظمة األغذية والزراعة والشركا 

 . اإلسرتاتيجية

 

وعليه فإني، نيابة عن املمثلني الدائمني للبلدان األفريقية، أدعو جلنة األمن الغذائي العاملي والوكاالت اليت  

قليمية الفرعية والبلدان األعضاء يف توجد مقارها يف روما والشركاء يف التنمية إىل االنضمام إىل املنظمات اإلقليمية واإل

سعيها إىل املطالبة بإدراج األراضي على جداول األعمال اإلمنائية وإىل تعبئة مزيد من املوارد لتطبيا املبادرات املتصلة 

 .بالسياسات اخلاصة باألراضي

 

على املستوى القطري،  ويف اعتقادنا أّن تطبيا املبادرات املتصلة بالسياسات اخلاصة باألراضي جيب أن تبدأ 

على أن تعمل احلكومات مع أصحاب املصلحة إلجراء عمليات تدقيا يف األطر واألدوات اإلدارية املوجودة اخلاصة 

بالسياسات وذلك باالستناد إىل اخلطوط التوجيهية الطوعية وإىل أدوات أخرى خاصة بهذا اإلقليم، وتعّد من ثّم 

ذه األطر للمزارعني واجملموعات املهمشة، مبا يف ذلك النساء، والصيادين سياسات قطرية خاصة تكفل أن تقدم ه

 .والرعاة األصول اإلنتاجية الالزمة لكي يؤدوا دورًا هادفًا يف سبيل حتقيا األمن الغذائي والتغذية
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من وأخريًا، نوصي بأن تسّخر جلنة األمن الغذائي العاملي دورها العاملي لضمان االتساق بني سياسات األ 

الغذائي والتغذية يف سبيل احلرص على تعميم اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة لألراضي ومصايد 

األمساك والغابات على نطاق واسع وحلشد ما يلزم من موارد ودعم فين ملساندة املبادرات اإلقليمية والقطرية يف جمال 

 .السياسات اخلاصة باألراضي

 

 

 مصر العربيةبيان مجهورية 

 

 شكرًا سيدي الرئيس،"

يف املستهل يود وفد مصر تهنئة كافة الدول األعضاء باللجنة واملشاركني بها من أصحاب املصاحل على  

إقرار هذه اخلطوط التوجيهية عقب سلسلة من املفاوضات الشاقة يف إطار جمموعة العمل مفتوحة العضوية، كما 

ليوم، وباحلضور رفيع املستوى من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء يرحب وفد مصر باملشاركة الواسعة ا

 . العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، األمر الذي يعكس األهمية اليت متثلها هذه الوثيقة للجميع

لى كما يود وفد مصر اإلعراب عن التقدير لرئاسة جمموعة العمل وأعضائها وكذلك سكرتارية اللجنة ع 

اجلهود اليت قامت بها للتوصل إلي هذه الوثيقة، اليت ترى مصر أنها متثل إحدى النتائج امللوموسة لعمل 

 . اللجنة عقب إصالحها

 

 :وهنا، نؤكد على النقاط التالية إرتباطًا بتفسري مصر للخطوط التوجيهية
 

حتقيا األمن الغذائي على املستوى أن تطوير حوكمة حيازة األراضي يعد جزءًا من جهود التنمية املستدامة و -1

 . الوطين

 .أن هذه الوثيقة ذات طبيعة طوعية، وأن إقرارها ال يشكل إلتزام قانوني من أي نوع على الدول  -2

أن تفسري اخلطوط وتنفيذها، واملصطلحات اليت تتضمنها، ستتحدد بالتشريعات الوطنية لكل دولة، ويف إطار  -3

 . إلتزاماتها الدولية واإلقليمية

أن للمنظمات الدولية دور يف دعم احلكومات يف حالة رغبتها تنفيذ هذه اخلطوط، من خالل الربامج   -1

 .واملشروعات

  .أن احلكومات هي اجلهات الوحيدة املعنية مبراقبة تنفيذ اخلطوط إتساقًا بالطبيعة الطوعية للوثيقة -5

 .ورةيف اخلتام، يرغب وفد بالدي يف إضافة هذا البيان إلي تقرير الد

 

 ."وشكرًا


