
حوكمة احليازة

لنجعلها حقيقة

اخلطوط التوجيهية الطوعية 

ب�ساأن احل�كمة امل�س�ؤولة 

حليازة الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات

 يف �سياق الأمن الغذائي ال�طني 



الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات

مواردنا الطبيعية القيمة

لكّل طفل، وامراأة،  الغذائي  الأمن  اإنهاء اجلوع و�ضمان  الطوعية دورًا مهمًا يف جمابهة حتدي  التوجيهية  توؤدي اخلطوط  �ضوف 

ورجل على نح� م�ستدام من الناحية القت�سادية، والجتماعية، والبيئية.

غرازيانو دا �سلفا

املدير العام منظمة الأغذية والزراعة يف الأمم املتحدة

توّفر الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات، وموارد طبيعية اأخرى اأر�سّيًة ل�سبل العي�ش 

وقاعدًة للممار�سات الجتماعية، والثقافية، والدينية. ولكن ال�سغط على هذه امل�ارد يزداد فيما 

يتّم البحث عن جمالت للزراعة، وي�ضغلها التو�ضع العمراين، ويهجر النا�س املناطق بفعل تدهور 

الأرا�ضي، وتغّي املناخ والنزاعات.

وا�ضتجابة لذلك، با�رشت منظمة الفاو بالتعاون مع �رشكائها باإعداد خطوط توجيهية مقبولة 

دوليًا لتعزيز احلوكمة الر�ضيد يف جمال حيازة الأرا�ضي، وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات )اخلطوط 

الت�جيهية الط�عية ب�ساأن احل�كمة امل�س�ؤولة حليازة الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات يف 

�ضياق الأمن الغذائي الوطني(. وترّوج اخلطوط التوجيهية حقوق احليازة الآمنة، واحل�ضول 

املتكافئ على الأرا�ضي، وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات كو�ضيلة ل�ضتئ�ضال اجلوع والفقر، ودعم 

التنمية امل�ضتدامة، وتعزيز البيئة. وقد اأقّرتها جلنة الأمن الغذائي العاملي ب�ضورة ر�ضمية يف 11 

ماي�/اأيار 2012.



 اإيجاد اأر�شية م�شرتكة: 

البناء على التوافق

عت اخلطوط التوجيهية من  عملية ت�ساورية �ساملة: ُو�ضِ

خالل عملية ت�ضاورية عاملية متعددة الأطراف. ومّتت ا�ضت�ضارة 

م�ضوؤولني يف احلكومة، ومنظمات من املجتمع املدين، وممثلني 

عن القطاع اخلا�س، والأو�ضاط الأكادميية يف خم�س ع�رشة 

اجتماع حيث جرى تقييم امل�ضائل والإجراءات الواجب 

اإدراجها يف اخلطوط التوجيهية.

املفاو�سات احلكومية الدولية. اأُجِنَزت اخلطوط التوجيهية 

من خالل مفاو�ضات حكومية دولية قادتها جلنة الأمن الغذائي، 

وقد جرت يف اأجواء اإيجابية وبّناءة، و�ضارك فيها املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�س.

ت اخلطوط التوجيهية من جانب جلنة الأمن  الإقرار. اأُقَرّ

الغذائي العاملي يف 11 ماي�/اأيار 2012. وتعترب هذه اخلطوط 

اول اداة عاملية �ضاملة تتعلق باحليازة وادراتها، اعدت من خالل 

مفاو�سات فيما بني احلك�مات.

البناء على التوافق. اإن حت�ضني حوكمة احليازة يتطّلب رفع 

م�ضتوى الوعي، وتطوير القدرات، والر�ضد، والتي�ضي الفني. 

ع املوؤ�ض�ضات املعنية باإدارة وت�ضيي حيازة الأرا�ضي،  وُت�ضَجّ

وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات على ا�ضتخدام اخلطوط التوجيهية 

على امل�ضتويات كافة. واملبادرات الإقليمية التي تتطّرق اإىل 

م�ضاألة احل�ضول على املوارد، مثل املبادرة الإفريقية لل�ضيا�ضات 

املتعلقة بالأرا�ضي،  حيث يت�ضارك التاآزر الطبيعي مع اخلطوط 

الت�جيهية.

العمل معاً. اأُن�ضئت �رشاكات قوية، ومنفتحة، و�ضفافة مع 

البلدان، واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�س، والأو�ضاط 

الأكادميية، واملنظمات الدولية، ووكالت اأخرى يف الأمم 

املتحدة. وت�ضّكل هذه ال�رشاكات قاعدًة لتحقيق تغّيات عاملية يف 

جمال حوكمة احليازة.

مزيد من القراءة
اخلط�ط الت�جيهية الط�عية ب�س�أن احل�كمة امل�س�ؤولة 

حليازة الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات يف �سياق 

الأمن الغذائي الوطني. 2012. منظمة الأغذية والزراعة 

وجلنة الأمن الغذائي.

اخلط�ط الت�جيهية الط�عية حل�كمة احلي�زة يف ملحة 

2012 منظمة الأغذية والزراعة

م�س�عدة غري ر�سمية لقراءة اخلط�ط الت�جيهية الط�عية« 

ب�ساأن احلوكمة امل�سوؤولة حليازة الأرا�سي، وم�سايد 

الأ�سماك، والغابات يف �سياق الأمن الغذائي الوطني. 

2012. منظمة الأغذية والزراعة

نح� حت�سني ح�كمة الأرا�سي، وثيقة عمل عن حي�زة 

الأرا�سي 11. 2009. منظمة الفاو وموئل الأمم املتحدة

احلوكمة الر�سيدة يف حيازة الأرا�سي واإدارتها. درا�سات 

عن حيازة الأرا�سي 9. 2007. منظمة الفاو» 

واملزيد من املطبوعات عن حوكمة احليازة متاحة على 

املوقع:

www.fao.org/nr/tenure/information-
resources



متهيد

هذا اجلزء هو مقّدمة للخطوط التوجيهية ، 

وهو ي�ضمل اأهداف هذه اخلطوط، وطبيعتها، 

ونطاقها.

م�سائل عامة

يتناول هذا اجلزء جوانب حوكمة احليازة يف ما 

يخ�ّس احلقوق وامل�ضوؤوليات؛ والأطر ال�ضيا�ضية، 

والقانونية، والتنظيمية؛ وتقدمي اخلدمات. 

ويجب اأخذ اخلطوط التوجيهية الواردة يف هذا 

اجلزء يف العتبار لدى قراءة الأجزاء الالحقة. 

العرتاف الق�ن�ين بحق�ق وواجب�ت احلي�زة 

وتوزيعها

يتطّرق هذا اجلزء اإىل ح�كمة احليازة من ناحية 

العرتاف القانوين بحقوق حيازة ال�ضعوب 

الأ�ضلية واملجتمعات الأخرى التي تعتمد نظم 

حيازة عرفية، اإ�سافة اإىل حق�ق احليازة غري 

الر�ضمية؛ كما يتناول م�ضاألة التوزيع الأّويل 

حلق�ق احليازة يف الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، 

والغابات التي ميلكها اأو ي�ضيطر عليها القطاع 

العام.

 نقل حق�ق وواجب�ت احلي�زة

 والتغيريات الأخرى

يتطّرق هذا اجلزء اإىل حوكمة احليازة يف حال 

نقل احلق�ق القائمة وما ي�ساحبها من واجبات، 

اأو اإعادة توزيعها، عرب الأ�ضواق ومعامالت 

حقوق احليازة نتيجًة لال�ضتثمارات، وجتميع 

الأرا�ضي، وغي ذلك من نهج التعديل، اأو 

اإعادة احلقوق، اأو الإ�ضالحات عن طريق اإعادة 

التوزيع اأو امل�ضادرة. 

اإدارة احليازة

يتطّرق هذا اجلزء اإىل ح�كمة اإدارة حيازة 

الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات يف 

ما يتعّلق ب�ضّجالت حقوق احليازة، والتقييم، 

م، وحّل  وال�رشائب، والتخطيط املكاين املنَظّ

النزاعات ب�ساأن احليازة وامل�سائل العابرة 

للحدود.

 ال�ستج�ب�ت اإىل تغريرّ املن�خ

 وحالت الطوارئ

يتطّرق هذا اجلزء اإىل ح�كمة حيازة الأرا�سي، 

وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات يف �ضياق تغّي 

املناخ، والك�ارث الطبيعية، والنزاعات.

الرتويج، والتنفيذ، والر�سد، والتقييم

يتطرق هذا اجلزء اىل ت�ضجيع ال�ضبل التعاونية 

لرتويج وتنفيذ ومراقبة وتقييم هذه اخلطوط

اإطار حوكمة احليازة

�سك ق�ن�ين دويل غري ملزم. متّثل اخلطوط التوجيهية توافقًا عامليًا حول مبادئ ومعايي مقبولة دوليًا ب�ضاأن 

املمار�ضات امل�ضوؤولة. وهي توّفر اإطارًا ميكن للدول ا�ضتخدامه لدى و�ضع �ضيا�ضاتها، وت�رشيعاتها، وبراجمها.

نهج ق�ئم على حق�ق الإن�س�ن. ت�ضع اخلطوط التوجيهية حقوق احليازة يف �ضياق حقوق الإن�ضان. وحقوق احليازة 

وحوكمتها مهمة لتحقيق حقوق الإن�ضان، من قبيل احلق يف الغذاء الكايف واحلق يف امل�ضكن املالئم.

الت�جيه�ت ملجم�عة من الأطراف. مب�ضاعدة اخلطوط التوجيهية ، باإمكان الأطراف اأن يحّددوا ما اإذا كانت 

اإجراءاتهم املُقرَتَحة، واإجراءات الآخرين ت�ضّكل ممار�ضات مقبولة.
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نهج متعدد التخ�س�سات 
تعتمد اخلط�ط الت�جيهية نهج�ً متعدد التخ�س�س�ت 

يقررّ ب�لروابط الريفية واحل�سرية، وينظر يف جمم�عة 

من امل�ارد الطبيعية، ويدمج �سبل حم�ية املجم�ع�ت 

ال�سعيفة.

ع جميع الأطراف على النظر يف ال�ستعم�لت  وُي�سَجرّ

املرتابطة للم�ارد الطبيعية، واعتم�د نهج م�ستدام يف 

اإدارتها.

والأدلرّة والدرا�س�ت التقنية مت�حة ل�س�نعي القرارات 

واملدراء لتوجيه عملية اتخاذ اإجراءات يف جمالت 

من قبيل الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات، 

وامل�س�واة بني اجلن�سني.

املن�س�رات ح�ل ح�كمة احلي�زة مت�حة على الإنرتنت 

على العنوان:

www.fao.org/nr/tenure/information-
resources 

 حوكمة احليازة: اأ�شا�شية يف 

التنمية امل�شتدامة

حيازة الأرا�سي، وم�سايد الأ�سماك، والغابات. متثل 

احليازة العالقة القائمة بني الأ�ضخا�س يف ما يخ�ّس الأرا�ضي، 

وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات، وموارد طبيعية اأخرى. وحتّدد 

قواعد احليازة ما هي املوارد التي ميكن ا�ضتعمالها، ومن 

ي�ضتعملها، ومّدة ا�ضتعمالها، و�رشوط ا�ضتعمالها.

احل�س�ل على امل�ارد. ت�ضتند �ضبل عي�س العديدين على 

احل�ضول املتكافئ على الأرا�ضي، وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات 

و�ضمان حيازتها. ومن املهم احل�ضول على هذه املوارد 

ل�ضتئ�ضال اجلوع والفقر، ودعم التنمية امل�ضتدامة، وتعزيز 

البيئة. 

حوكمة احليازة هي الطريقة التي يدير بها املجتمع عملية 

احل�ضول على املوارد الطبيعية ومراقبتها. وت�ضمل كيفية 

التوفيق بني الأولويات وامل�ضالح املتناف�ضة لدى جمموعات 

خمتلفة، وكيفية م�ضاركة الأفراد واملجموعات يف اتخاذ 

القرارات، وكيفية م�ضاءلة احلكومة اأمام الآخرين، وكيفية فر�س 

املجتمع على اأفراده احرتام احلقوق، واحلريات، والقوانني، 

والقواعد. وتعتمد الفعالية يف الت�ضّدي مل�ضاكل احليازة اإىل حّد 

بعيد، على ن�عية احل�كمة

وح�كمة احلي�زة مهمة يف الإدارة الق�ن�نية الر�سمية، كما يف 

ترتيبات احليازة غي الر�ضمية والعرفية.

واحلوكمة امل�ضوؤولة للحيازة تتطلب:

العرتاف ب�أ�سح�ب حقوق احليازة وبحقوقهم،  	•
واحرتامهم.

�س�ن حقوق احليازة امل�رشوعة من التهديدات.  	•
تعزيز وت�سهيل التمتع بحقوق احليازة امل�رشوعة. 	•

ت�فري اإمكانية الو�ضول اإىل العدالة ملعاجلة النتهاكات. 	•
الوقاية من املنازعات العنيفة املت�سلة باحليازة، ومن ظه�ر  	•

فر�س الف�ضاد.

ومن �ضاأن ال�ضبل امل�ضوؤولة التي تنّظم ا�ضتخدام املوارد  

الطبيعية ومراقبتها اأن حترتم الكرامة الإن�ضانية، وعدم 

التمييز، والإن�ضاف، والعدالة، وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، 

م  و�ضيادة القانون، وال�ضفافية، وامل�ضاءلة. وينبغي اأن ُتنَظّ

املوارد الطبيعية بالت�ضاور والت�ضارك مع ال�ضخا�س اأ�ضحاب 

حقوق احليازة امل�رشوعة. كما يجب ر�ضد تاأثي هذه الإجراءات 

ب�س�رة منتظمة.



www.fao.org/nr/tenure
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الدع�ة اإىل التعاون

ل ال�سراك�ت عن�سرًا رئي�سي�ً لتح�سني ح�كمة  ت�سكرّ

احليازة. وتدعو مبادرة اخلطوط التوجيهية الطوعية 

حل�كمة احليازة اإىل التعاون، واإن�ساء ال�سبكات، والقيام 

بن�ضاطات م�ضرتكة لتح�ضني حوكمة حيازة الأرا�ضي، 

وم�ضايد الأ�ضماك، والغابات على امل�ضتوى العاملي، 

والإقليمي، والوطني. وي�ضمل ال�رشكاء موؤ�ض�ضات التمويل 

الدولية ومنظمات الأمم املتحدة و اأ�ضحاب ال�ضاأن يف 

احلكومة، والقطاع اخلا�س، واملجتمع املدين والأو�ضاط 

الأكادميية. وتتو�ّضع ال�ضبكة املعنية بحوكمة حيازة الأرا�ضي 

على نحو م�ضتمر. وندعوكم اإىل امل�ضاركة يف هذه العملية 

الدينامية!

الت�ضال

اخلط�ط الت�جيهية الط�عية حل�كمة احلي�زة

�ضعبة املناخ ، والطاقة واحليازة

الإدارة املعنية بامل�ارد الطبيعية والبيئة

منظمة الأغذية والزراعة يف الأمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla

Rome 00153

Italy

VG-tenure@fao.org :الربيد الإلكرتوين


