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  مقدمه

  
  مقدمه

مـردم و حفـظ سـالمت جامعـه در      ییت غـذا یـ امن تـأمین در همه جوامـع  
موجـود   یحفظ و پاسداشت اراض شرایط الزم براي تأمین مستلزمبلندمدت 

مدیریت پایدار زمـین و  ن رو یها است. از ا از آن مؤثراستفاده مستمر و  يراب
اراضــی نــه از یبه يبــردار حفاظــت و بهــرهریــزي بــراي ســاماندهی،  برنامــه

ات یـ ننـده تـداوم ح  ک نیتضـم غـذا و   تـأمین منابع پایـه   عنوان به کشاورزي
  است.  و مردمان هر جامعه ها  حکومتمهم  يها تیمأموراز  یکی، يبشر
 و قـوانین  اجـراي  بر همین اساس است که مسـاله مـدیریت زمـین و    

 زمـین  برداري از هاي عمومی و خصوصی و بهره مالکیت به مربوط مقررات
 هـاي پیچیـده و متعـددي    چـالش  بـا  هاي اخیر همواره طی دهه کشور در

همکاري و هماهنگی مـردم   هاي موجود، مستلزم بوده و رفع چالش مواجه
هاي اجرایـی، تقنینـی و    عامل و هم افزایی همه دستگاهو دولت، افزایش ت

ی این الملل بین و داخلی از دانش صاحبنظران و تجارب گیري نظارتی، بهره
  پژوهش است.  بر مبتنی ریزي برنامه نظام ایجاد حوزه،

ات مکرر مقام معظم رهبري و ریاست محترم جمهوري و دیگـر  تأکید 
ـ     ه مـدیریت صـحیح بـراي    سران قوا در خصوص ضـرورت توجـه جـدي ب

هاي کشاورزي و منابع ملی و لزوم مبارزه با زمین خواري  حفاظت از زمین
نیـز   هـا  اصالح قوانین و مقررات و بازنگري در سیاست بر لزوم تأکیدو نیز 

  از قبل مشخص کرده است.تر  اهمیت این موضوع را بیش
شـرو  یپ افتـه و ی توسـعه  يکشـورها سازمان خواروبار جهانی(فائو) و همـه   

بـرداري   و بهره حفظ مدیریت زمین، يبرا هاست که سال، يدرعرصه کشاورز

  ...ها و  گري امور زمین، صیدگاه پذیر در تصدي رهنمودهاي داوطلبانه حکمرانی مسئولیت  و 

علمی و عملـی را در   هاي يزیر برنامهاي از  ي مجموعهکشاورز یاراضبهینه از 
. آمایش سرزمین و تعیـین و تثبیـت کـاربري اراضـی     اند دستور کار قرار داده

و مزیت نسبی اراضی  سرزمینی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی
در مناطق مختلف کشور، اجراي کاداستر اراضی و تهیـه نظـام جـامع بانـک     
اطالعات مکانی و توصیفی اراضی و به خصوص اراضـی کشـاورزي از جملـه    

اي اسـت کـه الزم اسـت بـا همکـاري و       هـاي پایـه   ریـزي  و برنامهها  کاربست
دیریت زمـین و  مـ  سـاخت  زیـر  عنـوان  بههاي اجرایی  هماهنگی همه دستگاه

هاي حفاظت اراضی در دستور کـار هـر کشـوري قـرار گیـرد و انجـام        برنامه
هــاي مــدیریت زمــین بــدون وجــود چنــین زیرســاخت و   مجموعــه برنامــه
  چندان با موفقیت همراه نخواهد بود.الً ساختارهایی عم

مدیریت صحیح و کارآمد زمین در ایران داراي چند رکن و ضرورت اساسی  
شـود.   مـی  محسوبدولت  یتیمکحاهاي  یتمأمورو  فین وظایتر ممه عنوان به

در راس این ضروریات، حفاظت از اراضی کشاورزي و صـیانت از منـابع ملـی و    
از خرد شـدن   یريجلوگزیست با رویکرد حفاظت خاك و آب قرار دارد.  محیط

ودن نمـ  ياقتصـاد  اراضی کشاورزي بـا رویکـرد   سازي یکپارچهو  ها مزارع و باغ
حاکمیتی براي حفاظت از هاي  یتمأمورازجمله دیگر  وري بهره ید و افزایشتول

 ریزي براي استفاده بهینـه از زمـین،   زمین و سرزمین است. عالوه بر این، برنامه
برداري از اراضی به خصوص اراضـی واگـذاري از محـل     نظارت بر چگونگی بهره
دولت و در عین حال  رویکرد حفظ حقوق متقابل مردم و منابع ملی و دولتی با

تالش عملی براي رفع اختالفات و تداخالت ملکی دولت و مردم ازجمله دیگـر  
هاي اساسی حاکمیت در مقوله مدیریت زمین است. طبیعی است که  یتمأمور
هاي مناسب و تهیه بانک جامع اطالعات مکانی اراضی و ورود  ساخت زیر تأمین

توانـد   ی ملی، دولتی و اشخاص میحاکمیت به ساماندهی و تعیین تکلیف اراض
برداري از اراضی  به وضوح حجم تداخالت ملکی و اختالفات ارضی را کم و بهره

  غذا و توسعه اقتصاد کشاورزي را تسهیل کند. تأمیندر راستاي 



 ز   مقدمه

 یرشد قابل توجه ینیبه شهرنش یشبا توسعه کشور گرا یراخ يها دهه در 
 دو دهـه  یاسـت. طـ   یافتـه  شیافزا کشور به شدت يشهر یتداشته و جمع

در و روستاها گسترش محدوده شهرها  در اثر این تغییرات جمعیتی وگذشته 
 ي و ساخت و سازهاي غیرقـانونی در خـارج از منـاطق مجـاز،    کشاورز یاراض

 یرغ یاکشور به صورت مجاز و  يکشاورز یهکتار از اراضبیش از یک میلیون 
هشـدار   ینکه ا یدهخارج گرد یدتولداده شده و از چرخه  يکاربر ییرمجاز تغ
  .خواهد بود یندهدر آ ییغذا یتامن تأمین يبرا يجد
بخشـی بـه قـوانین و     مرجـع انتظـام   عنـوان  به کشور یسازمان امور اراض 

بر  مقررات حوزه زمین و یکی از اصلی ترین متولیان مدیریت زمین در کشور
تحقق اهـداف   یگاهجا کارآمد، در یریتو مد یحصح یزير آن است تا با برنامه

سازمان قرار دارد،  ینا یاراتها و اخت یتمأمور یف،وظا یطهکه در ح یتیحاکم
نمـوده،   یریتو مـد  یرا سـامانده  يکشـاورز  یاراضـ  یـژه کشور و به و یاراض

استفاده از تجارب سـایر   .یدنما یريرو جلوگ یشپهاي  یبتوسعه داده و از آس
هـاي   هـا و تجـارب سـازمان    ها، توصیه کشورهاي جهان، بهره گرفتن از برنامه

هـایی اسـت    (فائو) از جمله برنامه ی به ویژه سازمان خوارو بار جهانیالملل بین
که این سازمان در راستاي بهبود مدیریت زمـین و سـاماندهی و حفاظـت از    
اراضی کشاورزي در دستور کـار خـود قـرار داده اسـت. مجموعـه مطالعـات       

مطالعـات  «ر کشاورزي ملل متحد تحت عنـوان  داري سازمان خوار و با زمین
هـاي   از گـزارش  اي همجموع» FAO Land Tenure Studiesداري فائو  زمین

در پـی ارائـه   هـا   داري اسـت. ایـن کتـاب    مربوط به موضـوع پیچیـده زمـین   
آور براي کشـورها و جوامـع و مباحـث کامـل و جـامع       الزامهاي  دستورالعمل

ی بـا  المللـ  است که فائو و همکاران بین آن چیزي کننده نیست بلکه منعکس
 اند. براي توسعه پایدار روستایی و کشاورزي یافته» اقدامات مطلوب«عنوان 

ملـل   يسازمان خوار و بار و کشاورزکتاب حاضر از مجموعه انتشارات 
داوطلبانـه   يرهنمودهـا « در حوزه مدیریت زمـین بـا عنـوان    (فائو) متحد

  ...ها و  گري امور زمین، صیدگاه پذیر در تصدي رهنمودهاي داوطلبانه حکمرانی مسئولیت  ح 

 در هـا  و جنگـل ها  یدگاهص ین،امور زم يگر يتصد در پذیر یتمسئول یحکمران
است. در این کتاب تالش شده است با ارائه تجارب  »ییغذا یتامن يقلمرو

از رهنمودهــا و  اي هکارشناســان فــائو در برخــی منــاطق جهــان، مجموعــ
مطلـوب و مسـئوالنه اعمـال    هـاي   هاي اجرایـی در خصـوص شـیوه   کار راه

ــه ــت، برنام ــزي، تصــدي حاکمی ــ ری دیریت اراضــی کشــاورزي، گــري و م
ها و سایر منابع طبیعـی تجدیدشـونده مولـد     هاي شیالتی، جنگل صیدگاه

توان گفت که تبیین و تصریح وظایف  می مواد غذایی ارائه شود. به عبارتی
در مراحـل و فراینـدهاي متعـدد اعمالیـت حاکمیـت در زمینـه       هـا   دولت
فگذاري این مجموعه گري امور مربوط به انواع اراضی مهم ترین هد تصدي

یک مرجع و راهنماي  عنوان بهتواند  رهنمود است. از این رو این کتاب می
و جوامـع  هـا   گذاران، مجریان، تشکل ریزان، سیاست کارآمد از سوي برنامه

ي بـردار  اندرکار و متخصصان حوزه مـدیریت مالکیـت و بهـره    مدنی دست
  زمین مورد استفاده قرار گیرد.

فارسی این کتاب و دیگر مجلدات این مجموعه و شک چاپ ترجمه  بی
تخصصـی حـوزه    رسـانی  اطـالع  هـاي  همچنین انتشار آن از طریق پایگـاه 

سـازمان خـوار و بـار و    کشاورزي و مدیریت زمین به ویژه پایگاه اینترنتی 
ــاورز ــد  يکش ــل متح ــائو) مل ــی (ف ــداف وزارت   م ــبرد اه ــد در پیش توان
هـاي توسـعه    شـور، تحقـق برنامـه   کشاورزي و سازمان امور اراضی ک جهاد

ي از بردار روستایی و حل و فصل مسائل مرتبط با مدیریت مالکیت و بهره
گـذار  تأثیرزبـان   زمین در داخل کشور و همچنین سایر کشورهاي فارسـی 

  باشد.
 

  قباد افشار
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  پیشگفتار مترجم

  
  پیشگفتار مترجم
 در پـذیر  رهنمودهـاي داوطلبانـه حکمرانـی مسـئولیت     اثر حاضر با عنوان

بر  قلمروي امنیت غذاییدر ها  و جنگلها  زمین، صیدگاهامور گري  تصدي
طوالنی خود به دنبال نیازي بسیار ساده و قابـل درك   اًنسبتخالف عنوان 

  فراهم آمده است.
بخش اثـر   ) ناشر و الهامسازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو  

نوسـازي کشـاورزي،    ی است که براي گسـترش و الملل حاضر یک نهاد بین
غذاي مناسب براي همگان، به کشورهاي در  تأمینداري، شیالت و  جنگل

اساسی و غیر قابل تفکیـک  هاي  کنند. یکی از جنبه حال توسعه کمک می
از حقوق انسانی ابناي بشر از نقطه نظر سازمان مذکور و اعضـاي آن حـق   

ذایی ملـی در  برخورداري از غذاي کافی براي افراد در بطن یک امنیت غـ 
هر یک از جوامع انسانی است. بر پایه این حق بنیادین سازمان مذکور بـا  

کارشناسان و همکاران خود و به دنبال  ،از مشارکت وسیع اعضا گیري بهره
میالدي به این سوي بـه   2004متعدد از سال هاي  و رایزنیها  یشیاند هم

مدیریت مسـئوالنه   تهیه مجموعه رهنمودهایی در مقام ابزارهاي توسعه و
همـت  ها  شیالتی و جنگلهاي  صیدگاه ،بر منابع تولید غذا همچون زمین

هـا اسـناد   ابزارکنـد ایـن    نمود. در حقیقت همان گونه که کتاب بیان مـی 
کوتاهی هسـتند کـه بـراي اسـتفاده در هنگـام توسـعه راهبردهـا،         اًنسبت

سـازند.   اهم مـی هـا چـارچوبی را فـر    هـا و فعالیـت   اقدامات، قوانین، برنامه
هـا بـه منظـور     حمایت از مجموعه تـالش  محتواي اثر حاضر تیز در جهت

منابع تولید غذا تدوین شـده اسـت. از ایـن روي    گري  حکمرانی بر تصدي

  ...ها و  گري امور زمین، صیدگاه پذیر در تصدي رهنمودهاي داوطلبانه حکمرانی مسئولیت  ي 

 »گـري  تصدي«و  »حکمرانی«توضیح مختصري در خصوص واژگانی نظیر 
  رسد. می در اینجا مفید به نظر

و  Governanceواژگـان   (ترجمـه از حکمرانـی مطلـوب    یـا  حکمرانی  
Good Governanceکه در سه دهـه اخیـر در محافـل     اند ) دو اصطالحی

انـد. شـاید    بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه      گـذاري  ی و سیاستالملل بین
حکمرانـی   در گزارش خـود آثـار  بانک جهانی  1989نخستین بار در سال 
ي در حـال  در رشد اقتصادي کشورها تأخیربر را ) نامطلوب (حکمرانی بد

حکمرانـی مطلـوب در اتخـاذ     بانـک جهـانی  توسعه مطـرح کـرد. از نظـر    
 ،بوروکراسـی شـفاف   ،آشکار و صریح دولـت  ،بینی شده هاي پیش سیاست

مشارکت فعـال   ،هاي خود اجرایی در قبال فعالیتهاي  پاسخگویی دستگاه
یابـد. بـه بـاور بسـیاري،      مردم و برابري همگان در برابر قـانون تبلـور مـی   

تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادي، اجرایی و ...) منـابع   مرانی مطلوبحک
 حکمرانی مطلـوب باشد.  می یک کشور براي رسیدن به اهداف تعیین شده

 ،ترین این اصول در مواردي چون مشـارکت  دربرگیرنده اصولی است. مهم
حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، تالش در جهـت وفـاق و همگرایـی    

ي افراد پذیر افراد، اثربخشی و کارایی و سرانجام مسئولیت عمومی، تساوي
سازمان خوار کلی  طور بهگردد. رویکرد کتاب حاضر و  و نهادها متجلی می

از ایـن اصـول    اي هکه مجموع آن است و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو)
گري و مدیریت منابع طبیعـی مولـد و پدیـد آورنـده مـواد       تصدي در امر

  ات و ملحوظ گردد.غذایی مراع
) بـه معنـاي در اختیـار    Tenure(ترجمه از واژه انگلیسـی  گري  تصدي  

داشتن مال یا مسئولیتی است. این واژه خود در ترکیب با واژه زمین (بـه  
است که در کاربرد فنی  داري زمینالح ط) موجد اصTenure Landصورت 

بـر طیـف    توانـد  مـی  مـین اسـت و  زو متداول بسیار فراتر از مالکیـت بـر   
ي زمین اطالق گردد؛ خواه بردار بهره مدیریت وهاي  اي از عملکرد گسترده
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بر زمین و منابع آن مالکیت داشته باشد یا نداشته باشد.  بردار مدیر یا بهره
رسد خواسته اصلی اثر حاضر آن است که چگـونگی   به هر روي به نظر می

غـذایی را (بـا    مولـد مـواد   شـونده  تجدیـد تصدي و مدیریت منابع طبیعی 
هـا) در پرتـوي اصـول     شـیالتی و جنگـل  هـاي   صـیدگاه  ،بر زمـین  تأکید

  مطرح نماید. حکمرانی مطلوب
تواند در برگیرنده طیفی از مخاطبان اعم  بالقوه می طور بهکتاب حاضر   

انـدرکار و   گذاران، مجریـان، جوامـع مـدنی دسـت     ریزان، سیاست از برنامه
رد در رهنمودهاي کتاب به صورت مکـرر  متخصصان باشد؛ اما در اکثر موا

در مراحل و فرآیندهاي متعدد حکمرانـی در زمینـه   ها  بر مسئولیت دولت
تصریح شده است. به ویـژه ایـن تصـریحات بـا بیـان       و تأکیدگري  تصدي

و یـا   »الملـل  الزامـات موجـود در حقـوق ملـی و بـین     « عباراتی همچـون 
عضو هاي  دولتهاي  ولیتمشخص به مسئ طور بهکه  »تعهدات داوطلبانه«

اشاره دارند همراه گردیده است. کاربرد این گونه عبارات تا حدودي مـتن  
  سازد. می شبیه الملل بین حاضر را با متون مشابه در حقوق و اسناد

به انتشار ترجمـه اثـر حاضـر بـدون     سازمان امور اراضی کشور  عنایت  
باحث حاکمیتی و تردید نشانه دیگري از عالقمندي سازمان به گسترش م

 سـازي  ان و جامعـه در پایـدار  بـردار  بهره ،مسئولهاي  تقویت نقش دستگاه
  منابع خدادادي و طبیعی مولد امنیت غذایی است.

  
  حمیدرضا زرنگار

  1393خرداد 
  
  
  
  

  ...ها و  گري امور زمین، صیدگاه پذیر در تصدي رهنمودهاي داوطلبانه حکمرانی مسئولیت  ل 

  
  
  

   



 م   مؤلف مقدمه

  
 
  مؤلف قدمهم

  
  مؤلف مقدمه

این مجموعه رهنمودهاي داوطلبانه فراهم آمده تا همچون یک اثر مرجـع  
هـا   و جنگـل ها  صدي زمین، صیدگاهبه کار آید؛ براي بهبود حکمرانی بر ت

نماید و تحقق  طریق بر اساس هدف کلی امنیت غذایی براي همگان ارائه
 1روزافزون حق برخورداري از غذاي کافی را در قلمروي امنیت غذایی ملی

  تقویت کند.
جهانی و ملی به سوي هاي  تمام این رهنمودها براي همکاري با تالش  

 ایـه قواعـد توسـعه پایـدار و یـا شناسـایی      ریشه کنی گرسنگی و فقر بر پ
زمین به واسطه ترویج حقوق مدیریت مطمئن و دسترسی برابـر   محوریت

  شوند. می هدفگذاري ها، و جنگلها  زمین، صیدگاهبه 
تا حـد زیـادي    زیست محیطکنی گرسنگی و فقر و کاربرد پایدار  ریشه  

ـ  ذي اجتماعات محلی و سایر ،به کیفیت دسترسی مردم ه زمـین،  ربطان ب
بستگی دارد. معیشت بسیاري از افراد به ویژه فقراي ها  و جنگلها  صیدگاه

هـا   روستایی به دسترسی مطمئن و برابر بـه ایـن منـابع و کنتـرل بـر آن     
اجتمـاعی،  هـاي   منبع غذا و پناهگـاه، مبنـاي فعالیـت   ها  وابسته است. آن

  .اند فرهنگی و مذهبی و براي رشد اقتصادي عواملی محوري
در مـدیریت و   پذیر نماییم حکمرانی مسئولیتم آن است که توجه مه  

بـا دسترسـی بـه سـایر منـابع       هـا  ها و جنگـل  تصدي امور زمین، صیدگاه
در پیوندي ها  نظیر منابع آبی و معدنی و مدیریت آن شونده تجدیدطبیعی 
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در همـان حـال کـه وجـود الگوهـاي متفـاوت و       هـا   پیچیده است. دولـت 
 ملی خود به رسمیتهاي  این منابع را در درون زمینه حکمرانیهاي  نظام
بـه نحـوي   هـا   شناسند ممکن است بخواهند براي اجراي این رهنمـود  می

. در نظـر گیرنـد  را نیـز  هـا   شایسته حکمرانی منابع متصل و مرتبط بـا آن 
و هـا   که چگونه مردم، اجتماعات محلی و سایرین بـه زمـین، صـیدگاه    این

گـري   تصـدي هـاي   توسط جوامع به واسطه نظـام  یابند می دستها  جنگل
  سازند:  می مشخصگري  تصديهاي  شوند. این نظام می تعریف

توانـد بـه    می براي چه مدت و تحت چه شرایطی ،چه کسی، کدام منابع را  
  کار برد؟

هـاي مکتـوب و قـوانین و یـا      تسـ توانند مبتنی بر سیا ها می این نظام  
اي فزاینـده   گونـه  بهگري  هاي تصدي ظامن ها و اعمال نانوشته باشند. سنت

 رو امنیت غذایی است روبه تأمینبا فشار رشد جمعیت جهانی که نیازمند 
و تغییـرات آب و هـوایی    زیسـت  محیطباشند. در همان حال که زوال  می

دهد. حق دسترسی  می را کاهش ها و جنگلها  زمین، صیدگاهدسترسی به 
تواند  می گی و فقر را افزایش داده وي، گرسنپذیر آسیب ،ناقص و نامطمئن
تسـلط بـر منـابع بـه زوال      سـر  رقیـب بـر  هاي  گروههاي  در جریان رقابت

گـردد. اعمـال حاکمیـت نیـز در تعیـین شـرایط و       منجـر   زیسـت  محیط
جـام  و انچگونگی توانمندي مردم و اجتماعات محلی براي کسـب حقـوق   

هـا   و جنگـل هـا   هزمـین، صـیدگا  ي و کنتـرل  بـردار  وظایف مربوط به بهره
 حکمرانی ضـعیف داري از  عنصري حیاتی است. بسیاري از معضالت زمین

کیفیت حکمرانی را در معضالت مدیریت این منابع  تأثیرگردد و  می ناشی
استفاده  ،اي زیانبار ثبات اجتماعی گونه به حکمرانی ضعیفمشخص سازد. 

قرار  تأثیرتحت  گذاري و رشد اقتصادي را سرمایه و زیست محیطپایدار از 
هـا، اراضـی،    گـاه  دهد. در صورتی که مردم حقوق مدیریت بـر سـکونت   می

 خود را به دلیل فساد در مدیریت اینهاي  و معیشتها  و جنگلها  صیدگاه



 س   مؤلف مقدمه

ات در حفظ حقوق آنان از دسـت دهنـد بـه    مؤسسو یا شکست ها  فعالیت
. ممکن کوم خواهند شدمر زندگی توام با گرسنگی و فقر محتحمل یک ع

بـر اثـر کشـیده شـدن حکمرانـی بـه       هـایی   است حتی مردم در موقعیت
حکمرانـی  برخوردهاي خشن جان خود را از دست دهند. بـر خـالف آن،   

بـراي مـدیریت منـابع مـذکور توسـعه پایـدار اجتمـاعی و         پذیر مسئولیت
توانـد بـه ریشـه     مـی  دهد که آن نیز به نوبه خود می اقتصادي را گسترش

مسـئوالنه را   گـذاري  ع نا امنی غذایی یاري نموده و سـرمایه کنی فقر و رف
ترغیب نماید. سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فـائو) و شـرکاي   

ودهایی مآن در پاسخ به عالیق رو به رشد و گسترده موجود به توسعه رهن
ــاب حکمرانــی مســئولیت ــذیر در ب وده اســت. ایــن اقــدام مــمبــادرت ن پ

ــاي داوطلب ــرهنموده ــزون حــق    اي هان ــق روزاف ــت از تحق ــراي حمای را ب
برخورداري از غـذاي کـافی در درون امنیـت غـذایی ملـی (رهنمودهـاي       

نماید. حقوق مذکور  می داوطلبانه حقوق مربوط به غذا) فراهم و پشتیبانی
توسط شوراي سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در یکصد و 

ی المللـ  کنفـرانس بـین  و  2004نـوامبر   بیست و هفتمین اجـالس آن در 
کمیتـه امنیـت   تصـویب گردیـد.    1اصالحات کشاورزي و توسعه روسـتایی 

استمرار فرایند جامع توسعه این رهنمودها را با توجـه بـه    2غذایی جهانی
کمیته مذکور تشـویق نمـود و   ها براي در نظر گرفتن مالحظات  ارسال آن

 یتــه بــراي بــازبینی اولــیننامحــدود در کم بــه ایجــاد یــک گــروه کــاري
  نویس مصمم گردید. پیش
ابزارهـاي داوطلبانـه    رسـای  بندي فشرده شکل اي گونه بهاین رهنمودها   

و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) را بـراي تـدوین اصـول و     سازمان خوار
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  ...ها و  گري امور زمین، صیدگاه پذیر در تصدي رهنمودهاي داوطلبانه حکمرانی مسئولیت  ع 

ی در خصـوص اقـدامات مسـئوالنه زیـر     المللـ  پذیرفته شـده بـین   1ضوابط
  :نماید می پیگیري

 حقوق برخورداري از غذاي داوطلبانه براي رهنمودها -
 اصول اداره آبزي پروري مسئوالنه -
 ی راهبري توزیع و کاربرد سمومالملل اصول بین -
 کاشته شده، رهنمودهاي داوطلبانههاي  مدیریت مسئوالنه جنگل -
 راهبرديهاي  رهنمودهاي داوطلبانه مدیریت آتش، اصول و فعالیت -

هستند که براي اسـتفاده در   (خالصه) هیکوتا نسبتاًاین ابزارها اسناد   
چارچوبی را ها  ها و فعالیت برنامه ،قوانین ،اقدامات ،هنگام توسعه راهبردها

سازند. ابزارهاي مذکور به واسطه گستره وسیعی از اسناد الحاقی  می فراهم
خـاص مـورد   هاي  نظیر رهنمودهاي انضمامی که جزئیات فنی را در جنبه

بخـش   یاريهاي  اد آموزشی و ارشادي و سایر راهنماییمو ،نیاز در بر دارد
در سـی و هشـتمین اجـالس    هـا   گردد. این رهنمـود  می در اجرا همراهی

 تأییدمورد  2012ماه مه  11در تاریخ  کمیته امنیت غذایی جهانی(ویژه) 
قرار گرفت. رهنمودهـاي مـذکور توسـط یـک گـروه کـاري نامحـدود در        

تکمیـل شـد.    2012و مـارس   2011ر اکتبـ  ،ژوئیـه  ،ژوئـن هـاي   اجالس
اي در کشورهاي برزیل،  هاي منطقه رهنمودها بر مبناي فرایند کلی رایزنی

بورکینافاسو، اتیـوپی، اردن، نامیبیـا، پانامـا، رومـانی، فدراسـیون روسـیه،       
فـراهم گردیـده اسـت. ایـن      2010و  2009هـاي   ساموآ و ویتنام در سال

هاي  تن از افراد را به نمایندگی از بخش 700 تقریباً اي همنطق هاي مشاوره
کشور گـرد هـم    133جامعه مدنی و مراکز علمی در  ،عمومی و خصوصی

 ،آسیا (مـالزي)  ،آفریقا (مالی)هاي  آورد. در چهار اجالس مشورتی در قاره
 200اروپا و آسیاي مرکزي و غربی (ایتالیـا) و آمریکـاي التـین (برزیـل)     

د و یک اجالس مشورتی بـراي بخـش   کشور حضور یافتن 70شخصیت از 
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کشور گرد هم آورد. عـالوه   21خصوصی نیز بیش از هفتاد شخصیت را از 
هـاي   ر پیشنهادهاي دریافتی را به صورت مشـاوره ون رهنمودهاي مزبآبر 

. نویس به همراه داشت پیش الکترونیکی (در فضاي مجازي) براي فاز صفر
عمـومی، خصوصـی،   هـاي   از سراسر جهـان توسـط بخـش   ها  این پیشنهاد

جوامع مدنی و مراکز علمی ارسـال شـد. ایـن رهنمودهـا در برگیرنـده و      
و شامل اهداف توسعه هـزاره و   اي همنطق ی والملل ابزارهاي بین دهنده ارائه

اسـت. در صـورتی کـه    گـري   حقوق بشر و حقـوق تصـدي   کننده مشخص
باشـند  ها  گري پی بهبود حکمرانی بر تصدي خوانندگان این رهنمودها در

آنان ترغیب خواهند شد که به شکلی منظم براي الزامات عملی و تعهدات 
داوطلبانه خود و رسیدن به رهنمودهاي الحـاقی، ایـن ابزارهـا را بـازبینی     

  نمایند.
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 مقاصد. 1
آنند که حکمرانی بـر مـدیریت و    این رهنمودهاي داوطلبانه در پی  .1ـ1

هـا را بهبـود بخشـند.     ها و جنگـل  گري امور زمین، صیدگاه تصدي
دهند؛ اما با  رهنمودهاي مذکور این کار را به نفع همگان انجام می

یت غذایی و تحقق روزافزون حق برخورداري از توجه به اهداف امن
هاي پایدار، ثبـات اجتمـاعی،    غذاي کافی، ریشه کنی فقر، معیشت

زیست و توسـعه   تأمین مسکن، توسعه روستایی، حفاظت از محیط
اي تأکیـد   پذیر و حاشیه پایدار اجتماعی و اقتصادي بر افراد آسیب

ه بهبود حکمرانی در ها ب ها و کمک ها، سیاست شود. تمام برنامه می
گري بـه واسـطه اجـراي ایـن رهنمودهـا بایـد بـا         خصوص تصدي

الملل شامل اعالمیه جهـانی   ها در حقوق بین الزامات موجود دولت
  المللی حقوق بشر سازگار باشند. حقوق بشر و سایر ابزارهاي بین

 این رهنمودها در پی آنند که:  .2ـ1
خصـوص اقـدامات    با فراهم ساختن راهنمـایی و اطالعـات در   .1

هـاي مـرتبط بـا حقـوق اسـتفاده و       مورد پـذیرش بـراي نظـام   
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ها، حکمرانی بر امر  ها و جنگل مدیریت و کنترل زمین، صیدگاه
 گري را بهبود بخشند. تصدي

گـذاري، قـانونی و    هـاي سیاسـت   در بهبود و توسـعه چـارچوب   .2
گـري موجـود در منـابع را     سازمانی که دامنـه حقـوق تصـدي   

 د همراهی نمایند.کنن تنظیم می
گـري را   هاي تصـدي  مندي نظام شفافیت را ارتقا داده و وظیفه .3

 بهبود بخشند.
هاي  ها و عملیات مؤسسات اجرایی، مراجع قضایی، دولت ظرفیت .4

کنندگان کوچـک مقیـاس    هاي کشاورزي و تولید محلی، سازمان
برداران جنگل، دامپروران، بومیان و سایر اجتماعـات   آبزیان، بهره

ی، جامعه مـدنی، بخـش خصوصـی، دانشـگاهیان و تمـامی      محل
گــري را تقویــت نمــوده و  عالقمنــدان بــه حکمرانــی در تصــدي

 گران مذکور را گسترش دهند. همکاري میان کنش
المللی از مفهوم زمین در درون  قابل ذکر است که هیچ تعریف بین

توانـد در مـتن    گري وجود ندارد و مفهوم مذکور مـی  زمینه تصدي
  هاي ملی تعریف گردد. هزمین

  
 ویژگی و محتوا. 2
  اند. این رهنمودها داوطلبانه  .1ـ2
این رهنمودها باید در سازگاري با الزامات موجود در حقوق ملی و   .2ـ2

الملل و در توجه به تعهدات داوطلبانه نسبت به ابزارهاي قابـل   بین
المللـی باشـند. ایـن رهنمودهـا مکمـل و       اي و بـین  اعمال منطقـه 

المللـی سـازنده حقـوق بشـر و      اي و بـین  شتیبان اقدامات منطقهپ
کننده حقوق تصدي ایمن زمین، صیدگاه و جنگل و اقدامات  ایجاد

هـا چیـزي در مقـام     اند. در این رهنمـود  مربوط به بهبود حکمرانی



 3  کلی مباحث: اول گفتار

هـا بـه بهانـه تبعیـت از      محدودیت یا تضعیف الزامات قانونی دولت
  ود.ش المللی دیده نمی مقررات بین

هـا، مؤسسـات اجرایـی، مراجـع      توانند توسط دولـت  رهنمودها می  .3ـ2
کننـدگان   هاي کشاورزان، تولیـد  هاي محلی، سازمان قضایی، دولت

برداران جنگـل، دامپـروران، بومیـان و     کوچک مقیاس آبزیان، بهره
سایر اجتماعات محلی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاهیان 

گري و شناسایی  ابی حکمرانی بر تصديو تمامی کسانی که به ارزی
  اصالحات و کاربرد رهنمودها توجه دارند به کار روند.

محتواي این رهنمودها جهانی است. این رهنمودهـا بـا توجـه بـه       .4ـ2
تواننـد در تمـام کشـورها و منـاطق، در کلیـه       هاي ملی مـی  زمینه

هـاي   سطوح توسـعه اقتصـادي و بـراي حکمرانـی در تمـام گونـه      
گري شامل انـواع عمـومی (دولتـی)، خصوصـی، اجتمـاعی،       تصدي

  بومی و سنتی به کار آیند.
هـاي حقـوقی ملـی و     باید این رهنمودها به شکلی منطبق با نظام  .5ـ2

  ها در آمده و به کار روند. نهادهاي آن
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ها را با توجـه بـه    ها و جنگل ین، صیدگاهاین گفتار حکمرانی بر تصدي امور زم
گذاري، حقوقی و سازمانی و توزیع  هاي سیاست ها، چارچوب حقوق و مسئولیت

ها در ذیـل   گري، دولت سازد. در درون حکمرانی بر تصدي خدمات مشخص می
اند. این فصل باید در  الملل داراي الزاماتی ابزارهاي عملی اجراي حقوق بشر بین

  بحث ویژگی و محتواي رهنمودها (فصل قبل) مطالعه شود.هماهنگی با م
  
  پذیر گري مسئولیت اصول راهنماي حکمرانی بر تصدي. 3
  اصول عمومی )الف

  ها باید به اقدامات زیر مبادرت کنند. دولت  .1ـ3
باید تمام دارندگان حق تصـدي و حقـوق تصـدي آنـان را بـه       .1

ها  ند. دولترسمیت شناخته و براي حقوق آنان احترام قایل شو
بایــد اقــداماتی منطقــی بــراي شناســایی، ثبــت و احتــرام بــه  
دارندگان حق مشروع و حقوق آنان به عمل آورنـد؛ خـواه ایـن    
حقوق به صورت رسمی ثبت شده باشد یا نشده باشد؛ به ایـن  
منظور که از نقض حقوق تصدي دیگران اجتنـاب گـردد و بـه    

 اده شود.وظایفی که با حقوق تصدي همراه است پاسخ د
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ها باید از حقوق مشروع تصدي در برابر تهدیدها و نقـض   دولت .2
ها باید از دارندگان حقوق تصدي  حقوق محافظت نمایند. دولت

که شامل تخلیـه اجبـاري    در برابر فقدان خودسرانه حقوق آنان
الملل اسـت   که متناقض با الزامات موجود در حقوق ملی و بین

 حراست کنند.
ي از حقـوق تصـدي مشـروع را تـرویج نمـوده و      بردار باید بهره .3

ها باید اقدامات فعالی را به منظور ترویج،  تسهیل بخشند. دولت
تسهیل و تحقق کامل حقوق تصدي و تبادالت حقوق به عمـل  

عنوان نمونه اطمینان یابند کـه خـدمات در دسـترس     آورند؛ به
 همگان است.

حقوق تصدي  ها باید دسترسی به عدالت را در برابر نقض دولت .4
ها باید به واسـطه مراجـع قضـایی و     مشروع فراهم کنند. دولت

هـا ابزارهـاي مـؤثر و در دسـترس را بـراي حـل        دیگر رهیافت
اختالفات مربوط به حقوق تصدي و موجبـات اجـراي میسـر و    

هـا در   سریع احکام صادره را در این زمینه فراهم نمایند. دولت
عمـومی از دارنـدگان   جایی که حقوق تصدي به خاطر مقاصـد  

شود باید به شکل سریع و دقیـق جبـران    این حقوق گرفته می
 خسارت نمایند.

هاي خشـونت   ها باید از اختالفات بر سر تصدي، درگیري دولت .5
ها باید براي ممانعت از بروز و  بار و فساد ممانعت نمایند. دولت

گیري اختالفات در تصـدي اقـدامات فعـالی را بـه عمـل       شکل
ها در جهت پیشگیري از فساد در تمـام   الزم است دولتآورند. 

 اشکال، تمام سطوح و در تمام شرایط تالش نمایند.
هاي غیرحکومتی شامل مؤسسات تجاري براي احترام به حقوق  بخش

انـد. مؤسسـات تجـاري     بشر و حقوق تصدي مشروع داراي مسئولیت
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تصـدي   باید با تالش کامل براي اجتناب از نقض حقوق بشر و حقوق
دیگران فعالیت کنند. ایـن مؤسسـات بایـد بـه منظـور پیشـگیري و       
تشخیص آثار زیان بار نقض حقـوق بشـر و حقـوق تصـدي مشـروع،      

را در نظـر بگیرنـد. مؤسسـات     1هاي مناسب مـدیریت مخـاطره   نظام
هاي خارج از محـاکم کـه    حل هاي ایجاد راه تجاري باید براي سازوکار

ر در ســطح عملیــاتی در شــرایط شــامل ســازوکارهاي پیگیــري مــؤث
مقتضی و در هنگامی که آثار زیان باري در زمینه حقوق بشر و حقوق 
تصدي مشروع پدید آمده و یا این مؤسسات در بروز این آثار سـهمی  

اند آماده شوند و همکاري کنند. مؤسسات تجاري باید تمام آثار  داشته
امکـان دارد در  بالقوه و بالفعل مؤثر بر حقوق تصـدي مشـروع را کـه    

هـا نیـز بایـد در انطبـاق بـا       ها دخیل باشند شناسایی کنند. دولت آن
هـاي مـؤثر حقـوقی را در     حل المللی خود دسترسی به راه الزامات بین

ها بر حقـوق بشـر و حقـوق تصـدي مشـروع       مورد آثار منفی فعالیت
هــایی کــه  . در موقعیــت2توســط مؤسســات تجــاري فــراهم ســازند 

ها موظف به  هاي ملی آن اند حکومت طرف معامله هاي سوداگر شرکت
هـاي محلـی    هـاي مزبـور و حکومـت    ایفاي نقش در کمک به شرکت

ها از حقوق بشر و حقوق  میزبان در تضمین عدم سوء استفاده فعالیت
را در برابـر سـوء    تـري  ها باید اقدامات بـیش  اند. دولت تصدي مشروع

توسـط مؤسسـات   استفاده از حقوق بشـر و حقـوق تصـدي مشـروع     
تجاري که توسط دولت مالکیت و کنترل شده و از ناحیـه مؤسسـات   

  کنند به عمل آورند. هاي اساسی دریافت می دولتی حمایت

                                                            
1. Risk Management 

هاي غیـر حکـومتی و    هاي سازمان مندي تصریحات مذکور در این پاراگراف بر وظیفه  .2
هـاي احتمـالی آنـان در موضـوع حقـوق تصـدي        نیز لزوم حساسیت در برابر تخلـف 

 مترجم. ـ ورزند مشروع تأکید می
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  اصول اجرایی )ب
هـا و   گـري زمـین، صـیدگاه    این اصول براي مشارکت در حکمرانی تصدي

  اند. ها ضروري جنگل
ــانی:  .1 ــت انس ــر   منزل ــوق بش ــی و حق ــت ذات ــایی منزل ــر و  شناس براب

 ناپذیر تمام افراد. تفکیک
ها و نیز در عمل  هیچ کس نباید بر اساس قانون، سیاست عدم تبعیض: .2

 در معرض تبعیض قرار داده شود.
توانـد   هـا مـی   به رسـمیت شـناختن برابـري بـین انسـان      قسط و عدل: .3

هاي مثبت نظیر  هاي بین افراد و انجام فعالیت مستلزم شناسایی تفاوت
گرایانـه و دسترسـی بـه     باشد تا حقوق تصـدي مسـاوات  توانمندسازي 
هـا بـراي تمـام زنـان و مـردان، جوانـان،        هـا و جنگـل   زمین، صیدگاه

انـد   طور سنتی به حاشیه رانده شده پذیران و تمام کسانی که به آسیب
 در سطح ملی ترویج گردد.

ــري جنســیتی: .4 ــراي    براب ــردان ب ــان و م ــر زن ــوق براب ــان از حق اطمین
هاي میـان زنـان و    حقوق بشر، در همان حال که تفاوت برخورداري از

اي بـا هـدف تسـریع برابـري      شود و اقدامات ویـژه   مردان شناسایی می
 گیرد. بر اساس ضرورت صورت می 1بالقوه

به رسـمیت شـناختن ایـن موضـوع کـه       و پایدار: 2گرا رهیافت مجموعه .5
اند و یک  هها به یکدیگر پیوست شونده و کاربرد آن منابع طبیعی تجدید

 گردد. ها اتخاذ می رهیافت یکپارچه و پایدار براي اداره آن
ورود در فعالیــت بــا کســانی کــه داراي حقــوق  مشــورت و مشــارکت: .6

تواند متـاثر از   اند و جستجوي حمایت آنان. چنین حمایتی می مشروع
هـاي   ها و در پاسخ به مشارکت گیري ها باشد و مقدم بر تصمیم تصمیم

                                                            
1. Defacto Equality 
2. Holistic 
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هاي متفاوت توجه نموده و  توازن قواي موجود میان طرفآنان به عدم 
هـا در دار و آگاهانـه افـراد و گـروه    بخـش، معنـی   از مشارکت فعال، اثر

 گیري پیوسته اطمینان یابد. هاي تصمیم فرآیند
اتخاذ رهیافت قاعـده محـور بـه واسـطه قـوانینی کـه حاکمیت قانون: .7

بـل اجـرا بـراي همگـاناي گسترده به زبان عملی و به شکل قا گونه به
گردنـد شوند و به صورتی برابر و مستقل براي همگان اجرا می ارائه می

الملل و تعهدات داوطلبانه نسبت  و با الزامات موجود حقوق ملی و بین
 المللی سازگارند. اي و بین به ابزارهاي قابل اعمال منطقه

هـا، طور گسترده عمومیـت یافتـه سیاسـت    تعریف واضح و به شفافیت: .8
هـاي هاي قابل استفاده و بـه شـکل   ها به زبان ها و تصمیم قوانین، رویه

 قابل دسترس براي همگان.
پاسخگو ساختن افـراد، مؤسسـات عمـومی و فعـاالن غیـر جوابگویی: .9

هاي خود مطابق با اصـل حاکمیـت ها و تصمیم دولتی در قبال فعالیت
 قانون.

و تجزیـه و تحلیـل هـا بایـد سـازوکارهاي پـایش     دولت بهبود مستمر: .10
و  1محـور  -هاي مسـتند  گري را براي توسعه برنامه حکمرانی بر تصدي
هاي مداوم بهبود بخشند. تضمین پیشرفت

  گري هاي مرتبط با تصدي حقوق و مسئولیت. 4
پـذیر را تضـمین ها باید تالش کنند که حکمرانی مسـئولیت  دولت  .1ـ4

تحقـق حقـوق بشـر، ها براي ها و جنگل کنند؛ زیرا زمین، صیدگاه
هاي پایدار، ثبات اجتماعی،  امنیت غذایی، ریشه کنی فقر، معیشت

تأمین مسکن، توسعه روستایی و رشد اجتماعی و اقتصـادي داراي
  اند. اهمیت محوري

1. Evidence-Bassed Programmes
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هاي مربوط به تصـدي ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیت دولت  .2ـ4
لملل و نیز تعهدات ا و حکمرانی با الزامات موجود حقوق ملی و بین

المللـی اي و بـین  داوطلبانه نسبت به ابزارهاي قابل اعمـال منطقـه  
  سازگار است.

ها باید این موضوع را به رسمیت بشناسند که هـیچ حـق تمام طرف  .3ـ4
گردد مطلق نیسـت.  گري که شامل مالکیت خصوصی نیز می تصدي

ها  ولتگري به واسطه حقوق سایرین و اقدامات د تمام حقوق تصدي
شوند. چنین اقداماتی  اند محدود می که براي مقاصد عمومی ضروري

باید توسط قانون منحصراً به منظور گسترش رفاه عمومی که شـامل
هـا زیست و در سازگاري با الزامات حقوق بشري دولـت  حفظ محیط

باشد تعیین گردند. عالوه بر آن حقوق تصدي به واسطه وظـایف می
مـدت وکـاربرد پایـدار گان باید بـه حفـظ دراز  شوند. هم متعادل می

  زمین، صیدگاه و جنگل احترام قایل شوند.
گري مطابق بـا حقـوق ها باید بر اساس آزمون حقوق تصدي دولت  .4ـ4

گري مشـروعی کـه در ملی خود به شناسایی قانونی حقوق تصدي
گـردد مبـادرت کننـد.  شرایط جاري توسط قـانون حفاظـت نمـی   

کننــده حقــوق تصــدي بایــد غیــر  ین تضــمینهــا و قــوان سیاســت
ها بایـد در باشند. دولت 1آمیز و حساس به مبحث جنسیت تبعیض

هـا بـه واسـطه قواعـد عمومیـت یافتـه، سازگاري با ایـن رهنمـود  
هـاي هاي حقوقی الزم را در نظر گیرند. تمـامی گونـه   بندي تقسیم

 تصدي باید تمامی افـراد را بـا میزانـی از امنیـت در حـق تصـدي      
مند سـاخته و امنیـت مـذکور حفاظـت از حقـوق را در برابـر بهره

هـا در حقـوق ملـی و تخلیه اجباري که با الزامـات موجـود دولـت   

گري  چنین حساسیتی به معناي قایل شدن حقوق برابر بین مردان و زنان در تصدي  .1
مترجم. ـمنابع است 
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الملل ناسازگار است و حفاظـت از حقـوق را در برابـر آزارهـا و      بین
  تهدیدها تضمین کند.

ها باید حقوق تصدي مشروع را محافظت نمـوده و اطمینـان    دولت  .5ـ4
هاي خود بیرون رانـده   که مردم به صورت خودسرانه از مکانیابند 
شوند و حقوق تصدي مشروع آنان به هیچ صورتی تضـییع یـا    نمی

  گردد. نقض نمی
هاي تبعیض را در ارتباط با حقوق تصدي  ها باید تمامی گونه دولت  .6ـ4

که موارد منتج از تغییر در وضعیت تاهل، فقدان ظرفیت قـانونی و  
شود از بین بـرده و   ی به منابع اقتصادي را شامل میفقدان دسترس

هـا بایـد اطمینـان یابنـد کـه حقـوق        ممنوع سازند. به ویژه دولت
تصدي برابر زنـان و مـردان مشـتمل بـر حقـوق ارث و تخصـیص       

ها باید در سـازگاري بـا    گردد. این فعالیت حقوق مذکور رعایت می
و قــوانین  الزامــات موجــود در حقــوق ملــی مــرتبط و قانونمنــدي

المللی و با در نظر گرفتن تعهدات داوطلبانه نسبت به ابزارهاي  بین
  المللی باشد. اي و بین قابل اعمال منطقه

ها در جایی که مردم در فعالیت براي کسب حقـوق تصـدي    دولت  .7ـ4
براي تثبیت خود، دسترسی به خدمات مؤسسات اجرایی و مراجـع  

تأثیر گذار بر حقـوق تصـدي   قضایی و نیز مشارکت در فرآیندهاي 
هاي بدون تبعیض و از حیث جنسیتی  اند، باید کمک خویش ناتوان

  حساس را مهیا سازند.
که تمامی حقـوق بشـر جهـانی، غیـر قابـل تقسـیم،        با توجه به آن  .8ـ4

گري زمین،  وابسته به هم و مرتبط به هم است حکمرانی بر تصدي
ر مسـتقیم در پیونـد بـا    طـو  ها نه تنها بایـد بـه   ها و جنگل صیدگاه

دسترسی و استفاده از ایـن منـابع محسـوب گـردد؛ بلکـه حقـوق       
مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیـز در ایـن میانـه    
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ها باید براي حقـوق   باید مورد توجه قرار گیرد. در این جهت دولت
مدنی و سیاسی مدافعان حقوق بشر که شامل حقوق بشر در مورد 

مان بومی، ماهیگیران، دامپروران و کارگران روستایی دهقانان، مرد
هـا بایـد    گردد احترام قایل شوند و از آن حفاظت نمایند. دولت می

الزامــات حقــوق بشــري خــویش را در هنگــام ارتبــاط بــا افــراد و 
  هاي فعال در دفاع از زمین، صیدگاه و جنگل در نظر گیرند.  تشکل

صالح قضایی و اداري  طرف و ذي یها باید به واسطه مراجع ب دولت  .9ـ4
دسترسی به ابزارهاي فوري، قابل حصـول و مـؤثر حـل اختالفـات     
مربوط به حقـوق تصـدي را کـه شـامل ابزارهـاي جـایگزین حـل        

هاي مؤثر حـل مشـکل را    گردد فراهم نمایند و روش اختالفات می
تواند در صورت لزوم شامل حق اسـتیناف نیـز باشـد مهیـا      که می

تواننـد شـامل    ها باید به فوریت اجرا شوند و مـی  حل راهسازند. این 
مواردي نظیر بازگرداندن، جبران خسارت، غرامت و اصالح باشـند.  

پـذیر   ها باید تالش کنند تا مطمئن شوند که اشخاص آسیب دولت
و به حاشـیه رانـده شـده بـه چنـین ابزارهـایی دسترسـی دارنـد.         

حقـوق انسـانی او در   ها باید اطمینان یابند هر کسی کـه   حکومت
گري نقض شده به چنـین ابزارهـاي حـل اخـتالف و      زمینه تصدي
  هایی دسترسی دارد. چنین روش

هـا   ها و جنگل برداران از زمین، صیدگاه ها باید مشارکت بهره دولت  .10ـ4
گري  را براي اشتغال کامل در فرآیند مشارکتی حکمرانی بر تصدي

هـا، قـوانین و    ي سیاسـت بنـدي و اجـرا   و نیز مشارکت در فرمـول 
گـران   را با نقش آفرینی کنش 1هاي مربوط به توسعه قلمرو تصمیم

دولتی و غیر دولتی و در انطباق با حقوق و قـانون ملـی اسـتقبال    
  نموده و آسان سازند.

                                                            
1. Territorial Development 
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  گري گذاري، حقوقی و سازمانی مرتبط با تصدي هاي سیاست چارچوب. 5
اري، حقوقی و سـازمانی کـه   گذ هاي سیاست ها باید چارچوب دولت  .1ـ5

هـا را   هـا و جنگـل   پـذیر بـر زمـین، صـیدگاه     حکمرانی مسـئولیت 
ها به اصالحات  دهند ایجاد و ابقا نمایند. این چارچوب گسترش می

تــر در نظــام حقــوقی، خــدمات عمــومی و مراجــع قضــایی  وســیع
  گردند. اند و توسط چنین اصالحاتی پشتیبانی می وابسته

گـذاري،   هـاي سیاسـت   طمینان یابند کـه چـارچوب  ها باید ا دولت  .2ـ5
گري با الزامات موجود آنـان   حقوقی و سازمانی حکمرانی بر تصدي

الملل و همچنین تعهدات داوطلبانه نسبت به  در حقوق ملی و بین
  المللی سازگارند. اي و بین ابزارهاي قابل اعتماد منطقه

گـذاري،   یاسـت هـاي س  ها باید اطمینان یابند کـه چـارچوب   دولت  .3ـ5
گري در انطبـاق بـا حقـوق     حقوقی و سازمانی حکمرانی بر تصدي

گـري   گري مشروع کـه شـامل حقـوق تصـدي     ملی، حقوق تصدي
گـردد را بـه    سنتی مشروع حفاظت نشده توسـط قـانون نیـز مـی    

گذارند. عالوه بر آن حقوق تصدي را در  رسمیت شناخته و ارج می
نماینـد.   ه و پاسداري میها تسهیل بخشیده، گسترش داد مورد آن
ها باید اهمیت اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و زیسـت      چارچوب

هـا   ها را منعکس سـازند. دولـت   ها و جنگل محیطی زمین، صیدگاه
آمیـز بـوده و    هایی را فراهم سازند کـه غیـر تبعـیض    باید چارچوب

هـا   انصاف اجتماعی و عدالت جنسیتی را گسترش دهند. چارچوب
هــم پیوســته میــان زمــین، صــیدگاه و جنگــل و  بایــد روابــط بــه

هـا را بازتـاب داده و رهیـافتی یکپارچـه را در اداره      هاي آن کاربرد
  ها ایجاد نمایند. آن

ها باید موانع خاص فراروي زنان و دختـران را در ارتبـاط بـا     دولت  .4ـ5
گري و حقوق توام با آن مورد توجه قرار داده و اقـداماتی را   تصدي
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ــ  ــراي اطمین ــن ب ــیدن از ای ــارچوب  ان بخش ــه چ ــانونی   ک ــاي ق ه
که  نمایند و این گذاري از زنان به اندازه کافی محافظت می سیاست

گـري زنـان عملـی و اجـرا      کننده حقـوق تصـدي   قوانین شناسایی
هـا بایـد اطمینـان یابنـد کـه زنـان        گردد به عمل آورند. دولت می
در  تواننـد بـه صـورتی مسـاوي بـا مـردان بـه شـکلی قـانونی          می

هـا بایـد    قراردادهاي مربوط به تصدي زمین وارد شوند و حکومـت 
هـا را بـراي توانـا     تالش کنند که خـدمات قـانونی و سـایر کمـک    

  گري خود مهیا کنند. ساختن زنان در دفاع از منافع تصدي
هـاي   ها باید به واسطه فرآیندهاي مشارکتی که تمـام طـرف   دولت  .5ـ5

هـا را   هـا، قـوانین و فرآینـد    استدهند سی تحت تأثیر را دخالت می
توسعه بخشند و اطمینان یابند که هم مردان و هم زنـان از ابتـدا   

هـا بایـد    ها، قوانین و رویه اند. سیاست در تمام موارد گنجانده شده
هاي حساس  ها باید رهیافت ظرفیت اجرایی را در نظر گیرند. دولت

هـاي   ا به زیـان ها ر سازي نموده و آشکارا آن به جنسیت را همسان
  قابل استفاده بیان و به صورت وسیع منتشر سازند.

هـاي الزم را ایجـاد    ها باید در تمام سطوح دولتی مسـئولیت  دولت  .6ـ5
کنند که به مؤثرترین شکل خدمات در میان مـردم توزیـع گـردد.    

هـاي مؤسسـات را در    ها و مسـئولیت  ها باید به روشنی نقش دولت
هـا   یدگاه و جنگل تعریف نمایند. دولـت ارتباط با تصدي زمین، ص

هاي محلـی   باید اطمینان یابند که میان مؤسسات اجرایی با دولت
گـري   هاي سنتی تصدي و مردمان بومی و اجتماعات محلی با نظام

  هماهنگی وجود دارد.
هایی را براي جامعـه مـدنی، بخـش خصوصـی و      دولت باید فرصت  .7ـ5

تـا در توسـعه و اجـراي    مؤسسات علمی تعریـف و تعمـیم دهنـد    
  ها سهمی داشته باشند. سیاست
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گذاري، حقوقی  هاي سیاست ها باید چارچوب ها و سایر طرف دولت  .8ـ5
طـور مـنظم بـازبینی و و سازمانی را براي تثبیت اثربخشی خود به

پایش نمایند. مؤسسات اجرایی و مراجع قضایی نیز باید با جامعـه
تر در بهبـود خـدمات جامعه وسیع برداران و مدنی، نمایندگان بهره

گیري شفاف در ممانعـت وارد شوند و به واسطه فرآیندها و تصمیم
از فساد بکوشند. اطالعات در خصوص تغییرات و تأثیرهـاي مـورد

ها باید به روشنی بیان شـده و بـه صـورت وسـیع بـه انتظار از آن
  هاي قابل استفاده منتشر شوند. زبان

هـا و موضوع را به رسمیت بشناسند که سیاسـت  ها باید این دولت  .9ـ5
تـر سیاسـی، هـاي وسـیع   گـري در زمینـه   قوانین مربوط به تصدي

حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادي و زیسـت محیطـی
یابند و در  تر تغییر می هاي وسیع کنند. در جایی که زمینه عمل می

د در هـا بایـ   گـري الزم اسـت دولـت    جایی که اصالحات در تصدي
  جستجوي توسعه آگاهی ملی براي اصالحات مورد نظر باشند.

  1توزیع خدمات. 6
ها باید اطمینان یابنـد کـه دهند دولت تا جایی که منابع اجازه می  .1ـ6

ها و قوانین  مؤسسات اجرایی و مراجع قضایی براي اجراي سیاست
به یک روش بـه موقـع، مـؤثر و از نقطـه نظـر جنسـیتی حسـاس

هاي انسانی، فیزیکی، مالی و سـایر مـوارد داراي ظرفیتمجهزند و 
هـاي اند. کارکنان در تمام سطوح سازمانی باید آمـوزش  مورد لزوم

مداومی دریافت نموده و با توجه کامل نسـبت بـه اصـل مسـاوات
  اجتماعی جنسیتی استخدام شوند.

گـري و حـل رهنمودهاي این قسمت به شکل خاص با مباحث ثبت حقـوق تصـدي    .1
  پنجم اثر حاضر مرتبط است. اختالفات مربوط به حقوق تصدي در فصل
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ها بایـد اطمینـان یابنـد کـه توزیـع خـدمات در ارتبـاط بـا دولت  .2ـ6
الملل  گري و اداره آن با الزامات موجود در حقوق ملی و بین تصدي

و همچنین تعهدات داوطلبانـه نسـبت بـه ابزارهـاي قابـل اعمـال
  المللی سازگار است. اي و بین منطقه

آمیـز را ها باید خدمات سریع، قابل دسترس و غیـر تبعـیض   دولت  .3ـ6
این براي حفظ حقوق تصدي، گسترش و تسهیل در برخورداري از 

ها باید الزامات حقـوقی حقوق و حل اختالفات فراهم سازند. دولت
اي غیرضروري را حذف کنند و بکوشند که بر موانع مربـوط و رویه

ها بایـد خـدمات مؤسسـات گري فایق آیند. دولت به حقوق تصدي
ــزوم ــع ل ــد و در مواق ــازبینی کنن ــایی را ب ــع قض ــی و مراج اجرای

  ها را شناسایی نمایند. پیشرفت
ها باید اطمینان یابند که مؤسسات اجرایی و مراجع قضـایی دولت  .4ـ6

کننـد و خـدمات را در میـان به تمام جمعیت (افراد) خدمت مـی 
برند توزیع  هاي دور افتاده به سر می که در مکان همگان شامل آنان

کنند. خدمات باید به سرعت مهیا و به شـکل مـؤثر از فنـاوري می
ایش کـارایی و دسترسـی اسـتفاده نمایـد. مناسب محلی براي افـز 

چنان باشند کـه کارکنـان بتواننـد بـه رهنمودهاي داخلی باید آن
ها  ها و قوانین را اجرا کنند. رویه روشی قابل اتکا و سازگار سیاست

باید بدون مورد تهدید قرار دادن امنیت تصدي و یا کیفیت عدالت 
هـاي سـیع بـه زبـان   طور و ساده شوند. مطالب تشریحی نیز باید به
کننــدگان را از حقــوق و  قابــل اســتفاده منتشــر شــوند و اســتفاده

  هایشان آگاه سازند. مسئولیت
ها و قوانینی را براي گسترش توزیع مناسـب ها باید سیاست دولت  .5ـ6

گري براي استفاده دولت و سـایر اطالعات مربوط به حقوق تصدي
حلی، جامعه مدنی، مؤسسات اجرایی، مردمان بومی و اجتماعات م
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طور کلـی همگـان پدیـد آورنـد.      بخش خصوصی، دانشگاهیان و به
المللـی را   اي و بین براي کاربرد عمومی اطالعاتی که ضوابط منطقه

  در نظر گیرد باید ضوابط ملی توسعه یابد.
ها بایـد اقـدامات حمـایتی تکمیلـی را بـراي       ها و دیگر طرف دولت  .6ـ6

اي که به هـیچ شـکل    حاشیه رانده شدهپذیر و به  هاي آسیب گروه
توانند به خدمات اداري و قضـایی دسترسـی یابنـد در     دیگري نمی

نظر گیرند. این اقدامات باید شامل حمایت حقـوقی نظیـر کمـک    
و یـا   1حقوقی قابل حصـول و یـا ارائـه خـدمات مشـاوره حقـوقی      

ــی ــاده و    2فراپیمایش ــات دور افت ــراي اجتماع ــیار ب ــدمات س و خ
  انسانی متحرك باشد.هاي  گروه

ها باید مؤسسات اجرایی و مراجع قضـایی را بـراي رشـد دادن     دولت  .7ـ6
یک فرهنگ مبتنـی بـر خـدمت و رفتـار اخالقـی ترغیـب نماینـد.        

عنـوان   مؤسسات و مراجع قضایی باید در پـی بـازخورد منظمـی بـه    
 4هاي مباحثه متمرکـز  و گروه 3هاي پیمایشی نمونه از طریق پژوهش

ضوابط ارتقا و توزیع خدمات بهبود یابد؛ به انتظارات پاسـخ   باشند تا
هـا بایـد بـه صـورت      داده شود و نیازهاي جدید تأمین گردد. دولـت 

منظم ضوابط عملکرد را منتشر ساخته و نتـایج را گـزارش نماینـد.    
کاربران نیز باید ابزارهاي بیـان شـکایت را هـم در درون مؤسسـات     

هـا (نظیـر    اري) و هـم در خـارج از آن  هاي اد اجرایی (نظیر بازنگري
  هاي مستقل و یا به واسطه یک بازرس) داشته باشند. بازبینی

                                                            
1. Paralegal 

  مترجم. ـتر  به معناي پژوهش عمقی Parasurveyorsمعادل  .2
3. Surveys 

ربـط کـه در    نفـع و ذي  هـایی از افـراد ذي   بـه معنـاي گـروه    Focus Groupsمعادل   .4
گیري به بحث و تبادل نظر  موضوعی خاص به قصد ارائه تحلیل، اطالعات و یا نتیجه

  مترجم. ـدازند پر می
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گـري بایـد اجـراي رفتـار      هاي خدماتی مرتبط با امر تصدي تشکل  .8ـ6
اخالقی سـطح بـاال را توسـعه و تعمـیم بخشـیده و پـایش کننـد.        

هاي بخش خصوصی و عمومی باید به ضوابط کاربري اخالقی  طرف
لحق شوند و در خصوص نقض موارد تحت اقدامات انضباطی قرار م

هـا بایـد    هایی وجود ندارند دولت گیرند. در جایی که چنین تشکل
  ها مساعد است. اطمینان یابند که محیط براي ایجاد آن

گران غیـر حکـومتی بایـد از فسـاد در ارتبـاط بـا        ها و کنش دولت  .9ـ6
طـور   هـا بایـد بـه    . دولـت گري ممانعت به عمل آورند حقوق تصدي

خاص از طریق ارائـه مشـاوره و نیـز مشـارکت، حاکمیـت قـانون،       
هـا بایـد    شفافیت و پاسخگویی به این امـر مبـادرت کننـد. دولـت    

اقدامات ضد فساد را اتخـاذ و اجـرا نماینـد. ایـن اقـدامات شـامل       
ها، محدودیت براي کـاربرد خودسـرانه قـدرت،     ها و ترازنامه وارسی

گـردد.   منافع و اتخاذ فـرامین و قواعـد روشـن مـی     تشخیص تضاد
هـاي مؤسسـات    ها در صورت لزوم باید در خصـوص تصـمیم   دولت

هایی اداري یا حقوقی به عمل آورند. کارمندانی که  اجرایی، بازبینی
کننـد بایـد بـه     گري فعالیت مـی  در ارتباط با مسائل اداري تصدي

بـه ابزارهـایی بـراي    هـا بایـد    خاطر اقداماتشان جوابگو باشـند. آن 
ها باید در برابر دخالت دیگران  اجراي وظایف خود مجهز شوند. آن

جویانـه احتمـالی در واکـنش بـه      در وظایفشان و اقـدامات تالفـی  
  گزارش مفاسد حمایت شوند.
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  گري به رسمیت شناختن قانونی و پذیرش حقوق و وظایف تصديگفتار سوم: 

 
 
 

 سومگفتار 
 

 گري پذیرش حقوق و وظایف تصدي    قانونی و  به رسمیت شناختن 
 
  

گري زمین، صیدگاه و جنگـل را در ارتبـاط    این گفتار حکمرانی بر تصدي
با به رسمیت شناختن قانونی حقوق تصدي مردمـان بـومی و اجتماعـات    

گري  هاي تصدي سنتی و نیز حقوق مربوط به تصدي محلی در مورد نظام
هـا و   گـري زمـین، صـیدگاه    غیر رسـمی و پـذیرش اولیـه حقـوق تصـدي     

  دارد. اند بیان می هایی که در مالکیت یا کنترل بخش عمومی جنگل
  
  حفاظت. 7
ها حقوق تصدي بر زمین، صیدگاه و جنگل را به رسمیت  وقتی دولت  .1ـ7

هـاي الزم را بـراي اجتنـاب از     پذیرنـد بایـد حفاظـت    شناخته و مـی 
م آورنـد کـه   ها و از میان بردن حقـوق تصـدي اشـخاص فـراه     تعدي

دربرگیرنده حقوق تصدي مشروعی که در شرایط جاري توسط قانون 
ها باید به صورت خاص حقوق  گردد. محافظت محافظت نشده نیز می

  آوري را نیز شامل شود. نظیر حق جمع 1تصدي تبعی
                                                            
1. Subsidary Tenure Rights 
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هاي راجع به رسـمیت   ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیت دولت  .2ـ7
گـري بـا الزامـات موجـود      وظایف تصديقانونی و پذیرش حقوق و 

الملل و همچنین تعهدات داوطلبانـه نسـبت بـه     حقوق ملی و بین
  اي و ملی سازگارند. ابزارهاي قابل اعمال منطقه

ها قصـد دارنـد حقـوق تصـدي را بـه رسـمیت        در جایی که دولت  .3ـ7
گـري و   شناخته و بپذیرند باید ابتدا تمـام حقـوق موجـود تصـدي    

را شناسایی کنند؛ خواه در جایی ثبت شده باشند  دارندگان حقوق
هـاي   یا نشده باشند. مردمان بـومی و اجتماعـات محلـی بـا نظـام     

توانند در  گري، مالکان کوچک و تمام کسانی که می مرسوم تصدي
هـاي بعـدي    کـه در بخـش   چنـان  پذیرند باید آن این خصوص تأثیر

بـر اسـاس    خواهد آمد در یک فرآینـد مشـورتی قـرار داده شـوند.    
چه که پیش از ایـن ذکـر شـد اگـر مـردم معتقدنـد کـه حـق          آن

هـا بـه    گري ایشان به رسمیت شناخته نشـده، بایـد دولـت    تصدي
  فراهم نمودن امکانات قانونی بدین منظور اقدام کنند.

گري  ها باید اطمینان یابند که زنان و مردان در حقوق تصدي دولت  .4ـ7
ده از حقــوق یکســانی کــه بــه تــازگی بــه رســمیت شــناخته شــ 

گـردد.   برخوردارند و این حقوق در سوابق ثبت شده مـنعکس مـی  
باید تا حد امکان به رسمیت شـناختن قـانونی و پـذیرش حقـوق     

ها و اجتماعـات محلـی بـه شـکل نظـام       گري افراد، خانواده تصدي
اي بـه حـوزه دیگـر منطبـق بـا       یافته، در حال پیشـروي از حـوزه  

ظــور برخــوردار نمــودن فقــرا و افــراد هــاي ملــی و بــه من اولویــت
گري  هاي کامل شناسایی قانونی حقوق تصدي پذیر از فرصت آسیب

پـذیر   طـور ویـژه بـراي فقـرا و افـراد آسـیب       تحقق یابـد. بایـد بـه   
هاي محلـی مناسـب    هاي قانونی برقرار گردد. باید رهیافت حمایت

گـري بـه    براي افزایش شفافیت در زمانی که ثبت سـوابق تصـدي  
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ل ابتدایی ایجاد شده به کار روند.تهیه نقشه نیز جزئـی از ایـن   شک
  سوابق است.

ها باید اطمینان یابند مردمـی کـه حقـوق تصـدي آنـان بـه        دولت  .5ـ7
که حقوق تصدي ایشان بـه تـازگی    رسمیت شناخته شده و یا آنان

پذیرفته شده نسـبت بـه حقـوق و همچنـین وظـایف خـود داراي       
بر حسب ضرورت باید از چنین کسانی در  ها اند. دولت آگاهی کامل

حدي که بتوانند از حقوق تصدي خود برخـوردار شـوند و وظـایف    
  خویش را به جا آورند حمایت کنند.

پـذیر   در جایی که به رسمیت شناختن قانونی حقوق تصدي امکان  .6ـ7
ها باید از تخلیه اجباري ناسازگار با الزامات موجود در  نیست دولت

ها ممانعـت بـه عمـل     الملل و اصول این رهنمود بینحقوق ملی و 
  آورند.

  
  هاي عمومی ها و جنگل زمین، صیدگاه. 8
ها بر زمین، صیدگاه و جنگل مالکیـت و تسـلط    در جایی که دولت  .1ـ8

ــابع را در پرتــوي مقاصــد    ــد کــاربرد و کنتــرل ایــن من ــد بای دارن
. تر اجتماعی، اقتصادي و زیسـت محیطـی تعیـین نماینـد     گسترده
بـا الزامـات موجـود    ها  ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیت دولت
المللی و همچنـین تعهـدات داوطلبانـه     ها در حقوق ملی و بین آن
المللـی   اي و بـین  ها نسـبت بـه ابزارهـاي قابـل اعمـال منطقـه       آن

  سازگارند.
ها بر زمین، صیدگاه و جنگل مالکیـت و تسـلط    در جایی که دولت  .2ـ8

گري مشروع افراد و اجتماعـات کـه در حالـت     وق تصديدارند حق
گـردد بایـد در    هاي تصدي سنتی می عملی شامل افراد داراي نظام

الملل و تعهدات داوطلبانه به  سازگاري با الزامات حقوق ملی و بین
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المللی بـه رسـمیت شـناخته     اي و بین ابزارهاي قابل اعمال منطقه
و حفاظت گردد. براي نیل بـه   شود؛ به آن احترام و ارج نهاده شود

گري باید بـه روشـنی    بندي انواع حقوق تصدي چنین هدفی طبقه
توسط فرآیندهاي شفاف و مطابق با قوانین ملی تعریف گردیـده و  

  تعمیم یابند.
هاي در مالکیت عمومی  ها و جنگل که زمین، صیدگاه با توجه به آن  .3ـ8

مــدیریت در حالــت عــادي بــه صــورت جمعــی اســتفاده شــده و  
هـا بـاز    گردند (در بعضی جوامع ملـی ایـن موضـوع بـه کمـون      می
ها باید در صورت امکان، چنین مالکیت عمـومی و   گردد) دولت می
هاي مرتبط با استفاده و مـدیریت جمعـی آن را بـه رسـمیت      نظام

شناخته و محافظت نمایند. این موضوع شامل فرآیندهاي پـذیرش  
  گردد. توسط دولت نیز می

گري در خصوص  ها باید بکوشند تا اطالعات به هنگام تصدي ولتد  .4ـ8
هاي تحت مالکیت و کنترل را به واسـطه   ها وجنگل زمین، صیدگاه

هاي در دسترس فراهم نمایند.  ایجاد و نگهداري فهرست موجودي
ها باید شامل مؤسسات مسئول اداره و نیز هـر یـک از    این فهرست

هـاي   جتماعات محلی با نظامحقوق تصدي مشروع مردمان بومی، ا
ها بایـد تـا حـد     گري سنتی و بخش خصوصی باشند. دولت تصدي

امکان اطمینان یابند کـه حقـوق تصـدي عمـومی شـامل حقـوق       
گـري   هاي تصدي گري مردمان بومی و جوامع محلی با نظام تصدي

سنتی و بخش خصوصی در یک نظام سوابق مجزا و یا بـه واسـطه   
  هاي دیگر، ثبت خواهند شد. ه نظامیک چارچوب مشترك متصل ب

هـا و   ها باید مشخص سازند کدام بخـش از زمـین، صـیدگاه    دولت  .5ـ8
هاست همچنان در کنتـرل   هایی که در مالکیت یا تسلط آن جنگل
ها خواهد ماند و توسط بخش عمومی اسـتفاده خواهنـد شـد و     آن
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ها براي استفاده توسط دیگران و تحـت چـه شـرایطی     کدام بخش
  رفته خواهند شد.پذی

هایی را توسعه و تعمیم دهند کـه اسـتفاده و    ها باید سیاست دولت  .6ـ8
هاي در اختیار بخش عمومی را  ها و جنگل تسلط بر زمین، صیدگاه

هـاي مـروج توزیـع مسـاوي      پوشش دهند و بکوشند کـه سیاسـت  
هاي تحـت مالکیـت عمـومی     ها و جنگل منافع را از زمین، صیدگاه

ها بایـد حقـوق تصـدي دیگـران را در نظـر       یاستتوسعه دهند. س
ها قرار گیرد  تواند تحت تأثیر این سیاست گیرند، و هر کس که می

باید در انطباق با دو اصل مشاوره و مشـارکت ذکـر شـده در ایـن     
ها، در فرآینـد مشـورتی قـرار داده شـود. امـر اداره و نیـز        رهنمود

ثر، شـفاف و  معامالت در خصوص این منـابع بایـد بـه روشـی مـؤ     
  هاي عمومی عملی گردد. پاسخگو براي اجراي سیاست

گـري   هاي دربرگیرنده پذیرش حقوق تصـدي  ها باید سیاست دولت  .7ـ8
هــا بــراي  بــراي دیگــران و در صــورت امکــان تفــویض مســئولیت

هـاي پـذیرش    گري را توسـعه دهنـد. سیاسـت    حکمرانی بر تصدي
اعی، اقتصـادي و  تـر اجتمـ   گري باید با مقاصد وسیع حقوق تصدي

طـور   زیست محیطی سازگار باشند. اجتماعات محلی که همواره به
انـد   بـرداري قـرار داده   سنتی زمین، صیدگاه و جنگل را مورد بهـره 

گـري مـورد توجـه قـرار      باید در فرآیند بازپذیرش حقـوق تصـدي  
گري دیگران را در نظر گرفتـه   ها باید حقوق تصدي گیرند. سیاست

هـا تـأثیر پـذیرد بایـد در      تواند از ایـن سیاسـت   و هر کسی که می
گیـري گنجانـده شـود. ایـن      فرآیند مشـاوره، مشـارکت و تصـمیم   

گـري   ها باید اطمینان دهند کـه پـذیرش حقـوق تصـدي     سیاست
هاي مردم را به واسطه محـروم کـردن آنـان از دسترسـی      معیشت

  کند. مشروع به این منابع تهدید نمی
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تعدد از استفاده محدود گرفته تـا مالکیـت   هاي م ها به شکل دولت  .8ـ8
ها بایـد   اند. سیاست گري کامل، داراي قدرت پذیرش حقوق تصدي

گــري و دارنــدگان حقــوق را بــه رســمیت  دامنــه حقــوق تصــدي
ها باید ابزارهاي پذیرش حقوق را نظیر پـذیرش   بشناسند. سیاست

در بر مبناي استفاده تاریخی و سایر علل و ابزارها مشخص سازند. 
گري ایشـان پذیرفتـه شـده بایـد      که حقوق تصدي صورت نیاز آنان

هـاي الزم را   گري خـود حمایـت   براي برخورداري از حقوق تصدي
هـا،   ها باید مشخص سازند که آیـا بـر زمـین    دریافت نمایند. دولت

هـا معلـوم گردیـده     گـري آن  هایی کـه تصـدي   ها و جنگل صیدگاه
  ر.کنترلی را اعمال خواهند نمود یا خی

هـاي   هایی شفاف و مشارکتی و با کاربرد رویه ها باید به روش دولت  .9ـ8
اي که براي همگان روشـن، در دسـترس و قابـل فهـم باشـد       ساده

گري را نیز تفـویض   حقوق تصدي را پذیرفته و حکمرانی بر تصدي
نمایند؛ به ویژه بـراي مردمـان بـومی و جوامـع محلـی کـه داراي       

هـاي قابـل    اند. باید اطالعات بـه زبـان   گري سنتی هاي تصدي نظام
کنندگان بالقوه تهیه گردد که شامل  استفاده، براي تمامی مشارکت

گردد. در صورت امکان  هاي حساس به مبحث جنسیت نیز می پیام
گري که به  هاي تصدي ها باید اطمینان یابند که سوابق نظام دولت

سـامانه  گـري در   انـد و سـایر حقـوق تصـدي     تازگی پذیرفته شـده 
شوند و یا به واسطه یک چارچوب مشترك به  مجزایی نگهداري می

گران حکومتی و غیر حکومتی بایـد بـراي    اند. کنش یکدیگر متصل
  تر بکوشند. گري بیش پیشگیري از فساد در حقوق تصدي

ها باید اطمینان یابنـد کـه    دهند دولت تا جایی که منابع اجازه می  .10ـ8
هـا داراي   ها و جنگل ر امر زمین، صیدگاهافراد شایسته مسئولیت د

هاي انسانی، فیزیکی، مالی و سایر مـوارد   هاي مختلف ظرفیت گونه
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هاي مربوط به حکمرانی  اند. در صورت تفویض مسئولیت گونه از این
هـاي   کنندگان این اختیارات بایـد آمـوزش   گري، دریافت بر تصدي

هاي مزبور به دست  ها را براي اجراي مسئولیت الزم و دیگر حمایت
  آورند.

گري را که  هاي پذیرش حقوق تصدي ها باید پیامدهاي برنامه دولت  .11ـ8
کنـی   شامل آثار جنسیتی متفاوت در زمینه امنیت غـذایی، ریشـه  

ــار آن ــر اهــداف اجتمــاعی، اقتصــادي و   فقــر و همچنــین آث هــا ب
گردد پایش کننـد و در صـورت لـزوم اقـدامات      محیطی می زیست

  ا معرفی نمایند.اصالحی ر
  
  گري سنتی هاي تصدي مردمان بومی و اجتماعات محلی با نظام. 9
حکومتی باید توجـه نماینـد کـه زمـین،      گران غیر ها و کنش دولت  .1ـ9

صیدگاه و جنگل براي مردمـان بـومی و اجتماعـات محلـی داراي     
گـري سـنتی داراي ارزش اجتمـاعی، فرهنگـی،      هاي تصـدي  نظام

  یست محیطی و سیاسی است.معنوي، اقتصادي، ز
گـري سـنتی    هاي تصـدي  مردمان بومی و اجتماعات محلی با نظام  .2ـ9

هــا را عملــی  هــا و جنگــل کــه خــودحکمرانی بــر زمــین، صــیدگاه
نمایند باید حقوق مساوي، ایمن و پایدار را بـا توجـه ویـژه بـه      می

ایجاد دسترسـی برابـر بـراي زنـان گسـترش داده و مهیـا سـازند.        
هاي مربوط  ثر تمام اعضاي مرد، زن و جوان در تصمیممشارکت مؤ

گري ایشان به واسطه نهادهاي محلی و سـنتی   هاي تصدي به نظام
گـردد بایـد گسـترش یابـد.      هاي تصدي جمعی می که شامل نظام

اجتماعات محلی در صورت ضرورت بایـد بـراي افـزایش ظرفیـت     
هاي  نظامها و حکمرانی  گیري اعضا براي مشارکت کامل در تصمیم

  گري یاري داده شوند. تصدي
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ها با الزامات موجود در  ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیت دولت  .3ـ9
الملل و با در نظر گرفتن تعهـدات داوطلبانـه بـه     حقوق ملی و بین

هـا   المللی سازگار است. دولت اي و بین ابزارهاي قابل اعمال منطقه
امات و تعهدات داوطلبانه مربوطه در مورد مردمان بومی باید به الز

براي حفاظت، گسترش و اجراي حقـوق بشـر پاسـخ گوینـد. ایـن      
الزامات و تعهدات بـه شـکل مقتضـی شـامل موافقتنامـه سـازمان       

اي  ) در خصوص مردمان بومی و قبیلـه 169المللی کار (شماره  بین
در کشورهاي مستقل، موافقتنامـه تنـوع زیسـتی و اعالمیـه ملـل      

  گردد. ورد حقوق مردمان بومی میمتحد در م
گـري   ها باید شناسایی مناسـب و محافظـت از حقـوق تصـدي     دولت  .4ـ9

گـري   هاي تصدي مشروع مردمان بومی و اجتماعات محلی را با نظام
الملـل و   سنتی در سازگاري با الزامـات موجـود حقـوق ملـی و بـین     

المللـی در   اي و بین تعهدات داوطلبانه به ابزارهاي قابل اعمال منطقه
هـا و   نظر گیرند. با چنین رسمیت بخشـیدنی بایـد زمـین، صـیدگاه    

هایی که توسط یک اجتماع محلی یا شرکایی چند به صورت  جنگل
شوند مورد توجه قرار گرفته و براي اصـول   برداري می انحصاري بهره

پذیر احترام قایل شود. باید اطالعات مربـوط بـه    حکمرانی مسئولیت
هاي قابل دسترس و به شـکلی مناسـب کـه     ر مکانچنین منابعی د

  هاي قابل استفاده باشند منتشر شود. قابل فهم و به زبان
هــاي  در جـایی کـه مردمــان بـومی و اجتماعـات محلــی بـا نظـام        .5ـ9

هاي آباء و اجدادي کـه بـر روي    گري سنتی نسبت به زمین تصدي
 باشـند  کنند داراي حقـوق تصـدي مشـروعی مـی     ها زندگی می آن

ها نیز باید این حقـوق را بـه رسـمیت شـناخته و محافظـت       دولت
گـري   هاي تصـدي  نمایند. مردمان بومی و اجتماعات محلی با نظام
  سنتی نباید به زور از چنین اراضی اخراج شوند.
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گذاري، حقوقی و سازمانی خود  هاي سیاست ها باید چارچوب دولت  .6ـ9
ته شـده مردمـان   هاي تصدي سنتی بـه رسـمیت شـناخ    را با نظام

اند  هاي تصدي سنتی بوده بومی و اجتماعات محلی که داراي نظام
تطبیق دهند. در صورتی که اصـالحات قـانونی و حقـوقی، حقـوق     

ها قرار دهـد تمـام    زنان را تقویت کند و آنان را در تعارض با سنت
هـاي مرسـوم    ها نیز باید براي تثبیت این تغییـرات در نظـام   طرف
  ري کنند.گري همکا تصدي

هـاي   گري باید ارزش ها و قوانین تصدي ها در تعریف سیاست دولت  .7ـ9
محیطـی زمـین،    اجتماعی، فرهنگی، معنـوي، اقتصـادي و زیسـت   

گـري مردمـان بـومی و     هـاي تصـدي   صیدگاه و جنگل را در نظـام 
  گري سنتی در نظر گیرند. هاي تصدي اجتماعات محلی داراي نظام

هـاي   مان بومی و اجتماعات محلی داراي نظـام ها باید از مرد دولت  .8ـ9
مجـاز دیگـران از منـابع ایشـان      تصدي سنتی در برابر استفاده غیر

محافظت نمایند. در جایی که یک اجتماع محلی به چنین اعمالی 
ها باید در مستند نمودن موضوع بـه شـکل    کند دولت اعتراض نمی

مــین، رســمی و انتشــار اطالعــات در مــورد ویژگــی و موقعیــت ز 
هاي مورد اسـتفاده و کنتـرل اجتمـاع محلـی،      ها و جنگل صیدگاه

مســاعدت نماینــد. زمــانی کــه حقــوق تصــدي مردمــان بــومی و  
هاي تصدي سنتی به صورت رسـمی   اجتماعات محلی دارنده نظام

گـري   مستند شد حقوق مذکور باید به همراه سایر حقـوق تصـدي  
ي رقیب ثبت عمومی، خصوصی و جمعی براي پیشگیري از ادعاها

  شوند.
ها قبل از شروع هر پروژه و قبل از اتخـاذ یـا    ها و سایر طرف دولت  .9ـ9

اجراي اقدامات قانونی و اداري مؤثر بر منابع اجتماعات محلی باید 
با این اجتماعات با حسن نیت کامـل بـه مشـورت بپردازنـد. ایـن      
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می از دار با مردمان بـو  ها باید بر اساس مشورت مؤثر و معنی پروژه
طریق نهادهایی که نمایندگی آنـان را بـراي کسـب رضـایت آزاد،     
قبلی و آگاهانه بر طبق اعالمیه ملل متحد در مورد مردمان بـومی  
بر عهده دارند اجرا شوند و باید توجـه خاصـی بـر مواضـع ویـژه و      
ــدهاي مشــورت و    ــردد. فرآین ــذول گ ــر حکومــت مب تفاهمــات ه

ندهی گـردد و در فضـاي   گیري بایـد بـدون تهدیـد سـازما     تصمیم
که در بند  چنان اعتماد انجام پذیرد. دو اصل مشورت و مشارکت آن

بخش (ب) گفتار دوم آمده است باید در مورد اجتماعات محلـی   6
  مورد اشاره در این بخش به کار رود.

حکومتی در جایی که ضرورت دارد بایـد   گران غیر ها و کنش دولت  .10ـ9
ن نهادهاي اجتماعات محلی و در همکـاري  با یکدیگر و با نمایندگا

هاي فنی و حقوقی را به منظـور   با این اجتماعات بکوشند تا کمک
هـا، قـوانین و    مشارکت اجتماعات مذکور در جهت توسعه سیاست

آمیز و حساس بـه   هایی غیر تبعیض گري به روش هاي تصدي پروژه
  مبحث جنسیت فراهم نمایند.

هاي مرسومی که توسط مردمان بومی و سایر  تها باید به رهیاف دولت  .11ـ9
گري سـنتی بـراي حـل     هاي تصدي اجتماعات محلی به واسطه نظام

شـود ارج گـذارده و    تضادهاي درونی این اجتماعات به کار بـرده مـی  
که این اقـدامات در سـازگاري بـا     ها را ترویج دهند؛ مشروط بر آن آن

بـا توجـه بـه تعهـدات     الملـل و نیـز    الزامات موجود حقوق ملی و بین
المللـی باشـند. بایـد     اي و بین داوطلبانه و ابزارهاي قابل اعمال منطقه

ابزارهاي حل تضادهاي بین دو یا چند اجتماع که به صورت مشترك 
  کنند نیز تقویت شده و توسعه یابند. برداري می از این منابع بهره

ورت و حکـومتی بایـد بکوشـند بـا مشـ      گران حکومتی و غیر کنش  .12ـ9
هاي  سازي اجتماعات محلی از فساد در نظام مشارکت و نیز توانمند
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هـاي   گري مردمـان بـومی و دیگـر اجتماعـات داراي نظـام      تصدي
  گري سنتی ممانعت به عمل آورند. تصدي

  
  هاي غیر رسمی گري تصدي. 10
رسمی براي زمین، صیدگاه و جنگـل   گري غیر در جایی که تصدي  .1ـ10

ا باید با توجه به قـوانین ملـی همـان گونـه کـه      ه وجود دارد دولت
شناسـند و زنـدگی بهینـه     هاي موجود را به رسـمیت مـی   واقعیت

دهنــد بــه  اجتمــاعی، اقتصــادي و زیســت محیطــی را تــرویج مــی
هـایی مبـادرت نماینـد. فرآینـدهاي تـدوین       شناسایی چنین روش

ها و قوانینی باید مشـارکتی و حسـاس بـه مسـائل      چنین سیاست
ی بوده و بکوشند کـه امکـان حمایـت فنـی و قـانونی را از      جنسیت

طور خاص پیـدایش   ها باید به اجتماعات و افراد فراهم آورند. دولت
هـاي در مقیـاس    رسـمی را کـه از مهـاجرت     هاي غیـر  گري تصدي

  شوند به رسمیت بشناسند. وسیع ناشی می
بـه   هـاي مربـوط   ها باید اطمینـان یابنـد کـه تمـام فعالیـت      دولت  .2ـ10

گري غیر رسمی که در صورت اقتضـا شـامل حـق سـکناي      تصدي
الملـل و   گردد با الزامات موجـود حقـوق ملـی و بـین     کافی نیز می

المللـی   اي و بـین  تعهدات داوطلبانه به ابزارهاي قابل اعمال منطقه
  سازگارند.

ها موجبـات بـه رسـمیت شـناختن قـانونی       در آن هنگام که دولت  .3ـ10
سازند این امر باید بـه واسـطه    می را فراهم میگري غیر رس تصدي

فرآیندهاي مشارکتی و حساس به مبحث جنسیت انجـام گـردد و   
به مستأجران توجه خاصی مبذول دارد. براي انجـام چنـین امـري    

ها باید به کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک مقیـاس توجـه    دولت
خـدمات   یـابی بـه   اي مبذول دارند. این فرآیندها بایـد دسـت   ویژه
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هـا بایـد    هاي پایین را تسهیل نمایـد. دولـت   و هزینه 1سازي قانونی
تالش کنند تا حمایت فنی و قانونی را بـراي اجتماعـات محلـی و    

  کنندگان فراهم سازند. مشارکت
هــا بایــد تمــام اقــدامات مقتضــی را بــراي محــدود کــردن   دولــت  .4ـ10

انونی و گري غیر رسمی منتج از الزامـات بسـیار پیچیـده قـ     تصدي
اداري تغییر کاربري زمین و توسعه اراضی به عمل آورند. ملزومات 
و فرآیندهاي توسعه باید واضح و سـاده شـده و تـوان کـاهش بـار      

  اجرایی را داشته باشند.
طـور خـاص از طریـق افـزایش شـفافیت، جوابگـو        ها باید به دولت  .5ـ10

ــن   ــیدن از ای ــان بخش ــدگان و اطمین ــمیم گیرن ــاختن تص ــه  س ک
یابنـد از بـروز فسـاد     طرفانه به فوریـت انتشـار مـی    هاي بی میمتص

  ممانعت به عمل آورند.
گري غیـر رسـمی    در جایی که به رسمیت شناختن قانونی تصدي  .6ـ10

هـا بایـد از تخلیـه اجبـاري در تنـاقض بـا        پذیر نیست دولت امکان
الملل و مباحث مـرتبط بـا خلـع     الزامات موجود حقوق ملی و بین

قانونی (رجـوع شـود بـه بخـش انتهـایی گفتـار چهـارم)        غیر  2ید
  ممانعت به عمل آورند.

 

                                                            
1. Legalization Services 
2. Expropriation 
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  گري ها و سایر تغییرات در حقوق و وظایف تصدي نقل و انتقالگفتار چهارم: 

 
 
 

 چهارمگفتار 
 

 گري در حقوق و وظایف تصدي    ها و سایر تغییرات  نقل و انتقال
 
  

هـا را بـراي    ا و جنگـل ه این گفتار کیفیت حکمرانی بر زمین، صیدگاه
کند که در خالل آن حقوق موجود و وظایف همـراه   شرایطی بیان می

هاي داوطلبانه یا غیر داوطلبانه زیر از شخصی بـه   با آن از طریق روش
شــخص دیگــر منتقــل یــا مجــدداً مــورد پــذیرش و شناســایی قــرار  

  گیرند. می
 توسط بازارها •
گـذاري بـر روي    ایهگري در نتیجه سـرم  معامالت بر سر حقوق تصدي •

 منابع
 گرانه هاي اصالح و سایر رهیافت 1سازي زمین یکپارچه •
 اعاده یا بازگشت دادن تصدي منابع •
 اصالحات در توزیع مجدد یا خلع ید •

  
  

                                                            
1. Land Consolidation 
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  بازارها. 11
هـا بایـد بازارهـاي خریـد و      در صورت مناسب بودن شرایط دولـت   .1ـ11

ــه ال حقــوق عنــوان ابزارهــاي انتقــ اجــاره منصــفانه و شــفاف را ب
برداري و مالکیت زمین، صیدگاه و جنگل به رسمیت شناخته  بهره

و تسهیل نمایند. در جایی که بازارهاي مربـوط بـه انتقـال حقـوق     
ها باید اطمینـان یابنـد کـه تمـام      گري فعالیت دارند دولت تصدي
الملـل و   هـا در حقـوق ملـی و بـین     ها با الزامات موجود آن فعالیت

المللـی   اي و بـین  ه ابزارهاي قابل اعمال منطقهتعهدات داوطلبانه ب
گري باید در موافقت با  سازگارند. مبادالت مربوط به حقوق تصدي

مقررات ملی کـاربري زمـین بـوده و اهـداف اصـلی توسـعه را بـه        
  مخاطره نیفکنند.

ها باید فعالیت بازارهاي کارآمد و شفاف را تسهیل بخشند تا  دولت  .2ـ11
هــایی بــراي انتقــال حقــوق  برابــر و فرصــتمشــارکتی بــا شــرایط 

ثبـاتی را   گري با منافعی متقابل فراهم شود که تضـاد و بـی   تصدي
برداري پایدار از زمین،صیدگاه و جنگل و حفاظت از  کاهش و بهره

ها باید تـوام بـا    زیست را گسترش دهند. این اقدامات دولت محیط
مـراه بـا زمـین،    گرایانه منابع ژنتیـک ه  برداري مساوات ترویج بهره

هـاي   هاي قابل اجرا بوده، فرصـت  صیدگاه و جنگل مطابق با پیمان
ها  اقتصادي را گسترش داده و مشارکت فقرا را افزایش دهد. دولت

هایی نظیـر   باید اقداماتی را براي پیشگیري از آثار نامطلوب فعالیت
هـاي   گـري  تمرکز زمـین و سـوء اسـتفاده از تصـدي     1خواري زمین

پـذیر   هاي آسیب اجتماعات محلی، مردمان بومی و گروهمرسوم بر 
هـا بایـد متوجـه باشـند کـه       ها و دیگر طـرف  به عمل آورند. دولت

هاي موجود اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در  همیشه ارزش
                                                            
1. Land Speculation 
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ها باید منافع  کنند. دولت بازارهاي تنظیم نشده به خوبی عمل نمی
ــر جوامــع را بــه واســطه سیاســت  وســیع ــ ت وانین مناســب هــا و ق
  گري حفظ نمایند. تصدي

ها و مؤسساتی نظارتی بـراي   ها، قوانین، نظام ها باید سیاست دولت  .3ـ11
اطمینان بخشیدن از عملیات شفاف و کارآمـد بازارهـا، دسترسـی    

آمیز و ممانعت از اقـدامات غیـر رقـابتی ایجـاد کننـد.       غیر تبعیض
پذیر  و اکثریت آسیب انگیزگی فقرا ها باید براي اجتناب از بی دولت

  هاي اداري را ساده سازند. در مشارکت در بازارها رویه
ها باید اطمینان یابند کـه بـه شـرط رعایـت      ها و دیگر طرف دولت  .4ـ11

هاي حریم شخصی، اطالعات مبادالت بـازار و ارزش آن   محدودیت
ها باید اطالعـات   گردد. دولت طور وسیع منتشر می شفاف بوده و به

ا پایش کنند و در صورتی که بازارها تأثیر مخربی داشـته و  مزبور ر
ــاوات  ــترده و مس ــارکت گس ــا مش ــی ی ــه را ب ــازد  گرایان ــزه س انگی

  العمل نشان دهند. عکس
هـاي مناسـب و قابـل اتکـاي سـوابق نظیـر        ها بایـد سـامانه   دولت  .5ـ11

را ایجاد کنند که اطالعات قابل دسترسـی   1هاي ثبت زمین سامانه
گري به منظور افـزایش امنیـت    حقوق و وظایف تصديرا در مورد 

  هاي معامالت فراهم سازند. ها و مخاطره تصدي و کاهش هزینه
گـري مشـروع همسـران،     ها باید براي حفـظ حقـوق تصـدي    دولت  .6ـ11

عنوان دارندگان حقوق تصدي  اعضاي خانواده و دیگر کسانی که به
ثبـت زمـین بـه    هـاي   هاي اطالعات زمین نظیـر سـامانه   در سامانه

  هاي الزم را ایجاد نمایند. آیند محافظت حساب نمی
گران غیر حکومتی بایـد از ضـوابط اخالقـی قابـل      ها و کنش دولت  .7ـ11

هـا بایـد اجـراي ایـن ضـوابط را در خـالل        اجرا تبعیت کننـد. آن 
                                                            
1. Land Registrations 
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هاي بازارها به ویژه به واسطه افشاي عمومی مسـایل بـراي    فعالیت
  ساخته و پایش کنند.ممانعت از فساد منتشر 

کننـدگان کوچـک مقیـاس بـراي امنیـت       با توجه به اهمیت تولید  .8ـ11
هـا بایـد اطمینـان یابنـد در      غذایی ملی و ثبـات اجتمـاعی دولـت   

گـري تسـهیل شـود     صورتی کـه عملیـات بـازار معـامالت تصـدي     
گـري تولیدکننـدگان کوچـک مقیـاس را      ها حقوق تصدي حکومت

  محافظت خواهند نمود.
  

  ها گذاري سرمایه .12
گــران غیــر حکــومتی بایــد توجــه نماینــد کــه  هــا و کــنش دولــت  .1ـ12

هاي عمومی و خصوصی مسئوالنه براي بهبود امنیت  گذاري سرمایه
گـري   پـذیر بـر تصـدي    غذایی ضروري است. حکمرانـی مسـئولیت  

هــا، دارنــدگان حقــوق تصــدي را بــراي  زمــین، صــیدگاه و جنگــل
در این منـابع، افـزایش تولیـد پایـدار      هاي مسئوالنه گذاري سرمایه

ها بایـد   کند. دولت تر تشویق می کشاورزي و تولید درآمدهاي بیش
ها بـه   ها و جنگل هاي مسئوالنه را در زمین، صیدگاه گذاري سرمایه

تر اجتماعی، اقتصادي و زیست  منظور پشتیبانی از مقاصد گسترده
رویج و حمایـت  بـرداري تـ   هاي بهره محیطی در عین تنوع در نظام

هـا در ایـن    ها باید اطمینان یابند کـه تمـام فعالیـت    نمایند. دولت
الملــل و تعهــدات  زمینــه بــا الزامــات موجــود حقــوق ملــی و بــین
المللـی   اي و بـین  داوطلبانه نسبت به ابزارهاي قابل اعمـال منطقـه  

  سازگارند.
آنان هاي  که تولیدکنندگان کوچک مقیاس و سازمان با توجه به آن  .2ـ12

هاي کشاورزي براي  گذاري در کشورهاي در حال توسعه در سرمایه
امنیت غذایی، تغذیه، ریشه کنـی فقـر و اصـالح زیسـت محیطـی      
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گذاري مذکور و  ها باید از سرمایه کنند دولت اي ایفا می سهم عمده
کننـدگان   هاي عمومی و خصوصی حساس به تولیـد  گذاري سرمایه

  کوچک حمایت کنند.
 هاي گذاري گري که از سرمایه هاي معامالت در حقوق تصدي گونه تمام  .3ـ12

شود باید به صورت شـفاف   ها ناشی می در زمین، صیدگاه و جنگل
هاي بخشی ملی مربوطه بوده و با مقاصـد   در هماهنگی با سیاست

اجتماعی، رشد اقتصادي و توسعه انسانی پایدار و متمرکز بر زمین 
  سازگار باشند. 1داران کوچک

هاي مسئوالنه نباید داراي نقص باشند؛ بایـد از حـق    گذاري سرمایه  .4ـ12
داران کوچک در برابر سلب مالکیت از آنـان و   تصدي مشروع زمین
زیست محافظت نموده و براي حقوق بشر احترام  خسارت به محیط

ها باید در همکاري با سطوح مربوطه  گذاري قایل شوند. این سرمایه
گري محلی مؤثر واقـع گـردد و    ن حقوق تصديدر دولت و دارندگا

گذارها باید تـالش   حقوق مشروع آنان محترم شمرده شود. سرمایه
تـري کننـد. ایـن     گذاري مشارکت بیش کنند تا در مقاصد سیاست

تواند شامل مواردي نظیر ریشه کنی فقر، امنیت غذایی  مقاصد می
، حمایـت از  هـا  هـا و جنگـل   برداري پایدار از زمین، صیدگاه و بهره

اجتماعات محلی، مشارکت در توسعه روستایی، گسترش و تـأمین  
هاي محلـی تولیـد غـذا، ارتقـاي توسـعه پایـدار اجتمـاعی و         نظام

ها، تولید منفعـت   اقتصادي، ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به معیشت
براي کشور و مردم اعم از فقیر و آسیب دیـده باشـد کـه بایـد بـا      

المللی کارگري و در صورت قابلیت  لی بینقوانین ملی و ضوابط اص
  موافق باشد. 2المللی کار اجرا الزامات مربوط به ضوابط سازمان بین

                                                            
1. Smallholders 
2. International Labour Organzition (ILO) 
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ها باید با مشورت و مشارکت مناسب قواعدي شفاف در مورد  دولت  .5ـ12
مقیــاس، محتــوا و ماهیــت معــامالت مجــاز در خصــوص حقــوق  

قیـاس را در  گري ایجاد نمایند و مقررات معامالت بـزرگ م  تصدي
  هاي ملی تعریف کنند. متن زمینه

ها باید تمهیدات الزم براي حفـظ مـواردي همچـون حقـوق      دولت  .6ـ12
ها و امنیت غذایی  گري مشروع، حقوق بشر و حفظ معیشت تصدي

و زیست محیطی در برابر مخاطرات ناشی از تأثیر معامالت بـزرگ  
به عمل آورنـد. چنـین تمهیـداتی    گري را  مقیاس بر حقوق تصدي

تواند شامل معمول داشتن سقفی براي معامالت مجاز زمـین و   می
طـور   تنظیم چگونگی تصویب مبادالت بیش از سـقف مصـوب (بـه   

تواننـد بـه تـرویج     ها می مثال توسط مصوبات پارلمان) باشد. دولت
هـایی کـه بـه انتقـال      گـذاري  اي از الگوهاي تولید و سـرمایه  دامنه
گري بزرگ مقیاس نیانجامد و شراکت بـا دارنـدگان    ق تصديحقو

  گري را تشویق نماید توجه کنند. محلی حقوق تصدي
هـا بایـد    در خصـوص مردمـان بـومی و اجتماعـات محلـی، دولـت        .7ـ12

هـا بـا الزامـات موجـود حقـوق ملـی و        اطمینان یابند که تمام فعالیـت 
ـ     بین اي و  ل اعمـال منطقـه  الملل و تعهدات داوطلبانـه بـه ابزارهـاي قاب
) در 169المللـی کـار (شـماره     المللی نظیر موافقتنامه سازمان بـین  بین

خصوص مردمان بومی و قبایل در کشورهاي مسـتقل و اعالمیـه ملـل    
هـا   ها و دیگر طرف متحد در مورد حقوق مردمان بومی سازگارند. دولت

گـذاري   مایههاي با حسن نیتی را قبل از انجام هر پروژه سـر  باید رایزنی
مؤثر در منابع مشمول حقوق اجتماعات محلی با مردمان بومی به عمل 

آمده باید بـر اسـاس    9- 9که در پاراگراف  چنان ها آن آورند. این پروژه
دار با اعضاي جامعه بومی باشند. بایـد بـراي    مشورت مؤثر و معنی

بـرداري   هـایی کـه از منـابع سـایر اجتماعـات بهـره       گذاري سرمایه
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نند دو اصل مشورت و مشارکت مذکور در این رهنمودها بـه  ک می
  کار روند.

در سـازگاري بــا دو اصــل مشــورت و مشــارکت در ایــن مجموعــه    .8ـ12
هاي تحـت تـأثیر بایـد گسـترش      ها و تمام طرف رهنمودها، دولت

هـا و   هاي مسئوالنه را تعیین کنند و سپس سیاسـت  گذاري سرمایه
مسئوالنه، رعایـت حقـوق بشـر و     هاي گذاري قوانین مشوق سرمایه

زیست را توسـعه   برداري پایدار از محیط ترویج امنیت غذایی و بهره
داده و منتشر سازند. قوانین باید به وضوح حقـوق و وظـایف تمـام    

گــذاري تعریــف نماینــد.  هــاي ســرمایه نامــه هــا را در توافــق طــرف
ملـی و  هـاي قـانونی    گذاري باید با چارچوب هاي سرمایه نامه توافق
  گذاري منطبق باشند. هاي سرمایه نامه آیین

در سازگاري با دو اصـل مشـورت و مشـارکت در ایـن رهنمودهـا،        .9ـ12
ها مشتمل بر  گذاري ها باید تمهیداتی براي دربرگیري سرمایه دولت

گري ( اعم از قراردادهاي  هاي معامالت در حقوق تصدي تمام گونه
وق تبعـی آنـان از ایـن    کسب یا شـراکت) و نیـز کسـانی کـه حقـ     

پـذیرد در نظـر گرفتـه و ایجـاد نماینـد.       ها تأثیر می گذاري سرمایه
ها و اجتماعات  هاي مرتبط باید افراد، خانواده ها و دیگر طرف دولت

گري خویش آگـاه سـازند و بـه منظـور توسـعه       را از حقوق تصدي
هـا کمـک نماینـد. در     ها و مشارکت ظرفیت آنان در خالل مشورت

هـاي تخصصـی نیـز     هـا شـامل کمـک    ضرورت این کمـک صورت 
  گردد. می

ها، معامالت بزرگ مقیاس در حقوق  گذاري در صورتی که سرمایه. 10ـ12
گري مشتمل بر قراردادهاي کسب یا شراکت را در برگیـرد   تصدي
هاي مختلـف بـه    ها باید بکوشند تمهیدات الزم را براي طرف دولت

تقل در مورد آثار بالقوه مثبت و هاي قبلی مس منظور انجام ارزیابی
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گـري، امنیـت غـذایی و     ها بـر حقـوق تصـدي    گذاري منفی سرمایه
افــزون حــق برخــورداري از غــذاي کــافی، معیشــت و   تحقــق روز

ها باید اطمینان یابند که حقـوق   زیست فراهم نمایند. دولت محیط
هـاي سـنتی و    گري و ادعاهاي مشروع موجود شامل تصدي تصدي

هاي دیگر اشخاصی که (همچون  نیز حقوق و معیشتغیر رسمی و 
کنندگان کوچک مقیاس) تحـت تـأثیر ایـن قراردادهـا قـرار       تولید
طرفانـه مـورد شناسـایی واقـع      گیرند به شکل نظام یافتـه و بـی   می
هـا در   شوند. این فرآیند باید از طریـق مشـورت بـا تمـام طـرف      می

هـا بایـد    دولت سازگاري با دو اصل مشورت و مشارکت انجام شده و
 هـا  گذاري گري مشروع توسط این سرمایه اطمینان دهند حق تصدي

  افتد. به مخاطره نمی
ها باید اطالعات جامعی فراهم آورنـد کـه    کاري هاي مقاطعه طرف .11ـ12

اطمینان دهند تمام اشخاص مرتبط در مذاکرات وارد شده و از آن 
هـا   و فهـم آن  اند و باید در صدد مسـتند سـاختن قراردادهـا    مطلع

هـا باشـند. فرآینـد     هـاي تحـت تـأثیر فعالیـت     توسط تمـام طـرف  
  آمیز و حساس به مباحث جنسیتی باشد. مذاکرات باید غیر تبعیض

گران غیر حکومتی که  به پیروي از قاعده عمومی مربوط به کنش .12ـ12
گـذاران در محتـرم    در این مجموعه رهنمودهـا نقـل شـد سـرمایه    

ات جاري، به رسمیت شناختن و احترام بـه  شمردن قانون و مصوب
ــد.  حقــوق تصــدي دیگــران و قاعــده حقــوقی داراي مســئولیت  ان

ها نباید در نا امنی غـذایی و زوال زیسـت محیطـی     گذاري سرمایه
  نقش داشته باشند.

گـذاران،   هـا، سـرمایه   هایی کـه خـدماتی را بـراي دولـت     اي حرفه .13ـ12
اه و جنگـل عرضـه   گـري زمـین، صـیدگ    دارندگان حقـوق تصـدي  

کنند باید بر اساس کیفیت توانمندي خـویش در هنگـام ارائـه     می
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هاي ویژه تمام تـالش خـویش را    خدمات بدون توجه به درخواست
  مبذول دارند.

هاي تحـت تـأثیر بایـد در پـایش مـؤثر فعالیـت        ها و طرف دولت .14ـ12
اجرایــی و آثــار قراردادهــاي معــامالت بــزرگ مقیــاس در حقــوق 

ري مشتمل بر قراردادهـاي کسـب یـا شـراکت مشـارکت      گ تصدي
ها در جایی که ضرورت دارد باید به اعمال قراردادهـا   نمایند. دولت

مبادرت کرده، از حقوق تصدي و دیگر حقـوق حفاظـت نماینـد و    
هـاي زیـان    هـا طـرف   سازوکارهایی را ایجاد کنند که به واسطه آن

  هایی شوند. دیده بتوانند متقاضی چنین نظارت
کننـد و یـا    گذاري در خارج مبادرت مـی  ها به سرمایه وقتی دولت .15ـ12

کنند باید اطمینان یابند که  ها را ترویج می گذاري این گونه سرمایه
هایشان با حفظ حقوق تصدي مشروع، ترویج امنیت غذایی  فعالیت

الملـل و توجـه بـه     ها در حقـوق ملـی و بـین    و الزامات موجود آن
المللـی   اي و بـین  ه به ابزارهاي قابل اعمال منطقهتعهدات داوطلبان

  سازگار است.
  

  گرانه هاي باز اصالح سازي زمین و دیگر رهیافت یکپارچه. 13
تواننـد یکپـارچگی    هـا مـی   در صورت مناسب بودن شرایط، دولـت   .1ـ13

هاي داوطلبانه را براي باز اصالحی  زمین، مبادالت یا دیگر رهیافت
بـرداران   توجه قرار دهند تا به مالکان یا بهره قطعات یا مزارع مورد

براي بهبود طراحی و کاربري قطعات کمک شود. فعالیـت مـذکور   
اي  در برگیرنده ترویج امنیت غذایی و توسـعه روسـتایی بـه شـیوه    

هـا در   ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیـت  باشد. دولت پایدار می
الملـل و تعهـدات    و بـین این زمینه با الزامات موجود حقـوق ملـی   

المللـی سـازگارند و    داوطلبانه به ابزارهاي قابل اعمال ملـی و بـین  
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کـم در بعـد از    کننـدگان دسـت   اطمینان یابند که شمار مشـارکت 
ها قابل مقایسه  ها با تعداد آنان در قبل از شروع برنامه خاتمه برنامه

کان ها باید براي هماهنگ ساختن ترجیحات مال است. این رهیافت
  گري مشروع به کار روند. برداران متنوع در یک باز اصالح و بهره

هاي  ها باید به تأسیس بانک در صورت مناسب بودن شرایط، دولت  .2ـ13
سـازي بـراي کسـب و     هاي یکپارچه عنوان بخشی از برنامه زمین به

نگهداري مـوقتی قطعـات زمـین تـا زمـان تخصـیص آنـان بـراي         
  .برداران اقدام کنند بهره

تواننـد بـه تشـویق و     هـا مـی   در صورت مناسب بودن شرایط، دولـت   .3ـ13
هـاي زمـین بـه منظـور حفـظ       سازي زمین و بانـک  تسهیل یکپارچه

هاي شخصی  هاي زیربنایی براي تخصیص زمین زیست و پروژه محیط
هاي عمومی مبادرت کنند و مالکـان، کشـاورزان و    براي چنین پروژه

ذا را در عوض با زمینی کـه ادامـه و   تولیدکنندگان کوچک مقیاس غ
  سازد مجهز نمایند. پذیر می حتی افزایش محصول را براي آنان امکان

داران کوچـک و   در جایی که چند پارچه شدن مزارع خانوادگی زمین  .4ـ13
دهـد   هـاي تولیـد را افـزایش مـی     ها به قطعات فـراوان هزینـه   جنگل
هـاي زمـین توجـه     بانک سازي زمین و توانند به یکپارچه ها می دولت

ها در جـایی   ها بهبود یابد. دولت نمایند تا ساختار این مزارع و جنگل
که چند پارچه شدن زمین در مورد کاهش مخاطرات و یا تنوع کشت 

سـازي خـودداري    تواند منافعی در بر داشته باشد باید از یکپارچـه  می
رع باید به سازي براي ساختاردهی مجدد مزا هاي یکپارچه کنند. پروژه

هاي  هاي بازسازي سامانه هاي حمایت از کشاورزان نظیر فعالیت برنامه
هاي محلی متصل باشد. بـا محـدود سـاختن تفکیـک      آبیاري و جاده

هـا در زمینـه    گـذاري  قطعات یکپارچه باید براي حفاظـت از سـرمایه  
  سازي اقداماتی به عمل آید. یکپارچه
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گري ایجاد نمایند که با  راي باز اصالحها باید راهبردهایی را ب دولت  .5ـ13
هاي محلی ویژه متناسب باشند. چنین راهبردهایی باید از  ضرورت

حیث اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطـی پایـدار و حسـاس بـه     
هـاي   مبحث جنسیت باشند. راهبردها باید اصول و مقاصد رهیافت

گري را بـه رسـمیت بشناسـد. چنـین شناسـایی شـامل        باز اصالح
ها، توسعه ظرفیت و دانش در بخش عمـومی،   برداران از کمک رهبه

هاي کشاورزان و تولیدکننـدگان کوچـک    بخش خصوصی، سازمان
گـردد.   برداران جنگل و دانشـگاهیان مـی   مقیاس، ماهیگیران، بهره

هایی روشن و هزینه کارآ را براي شناسایی قطعات  قوانین باید رویه
  اد کنند.ها ایج هاي آن و مزارع و کاربري

گرانه را به کار  هاي باز اصالح هایی که رهیافت ها باید پروژه حکومت  .6ـ13
برند به خوبی محافظت نمایند. با هر فرد، اجتماع یـا مردمـانی    می

که ممکن است تحت تأثیر پروژه قرار گیرنـد بایـد تمـاس گرفتـه     
ز هاي قابل فهم مجه ها با اطالعات کافی و به زبان شود و این پروژه

هـاي   شوند. پشتیبانی فنی و حقوقی بایـد عملـی گـردد. رهیافـت    
مشارکت و حساس به مبحث جنسیت باید به کـار رونـد و حقـوق    

هاي زیست محیطـی بایـد    مردمان بومی را در نظر گیرند. حفاظت
براي پیشگیري یا به حداقل رساندن زوال و از میـان رفـتن تنـوع    

ي تقویت مـدیریت خـوب   زیستی برقرار شود و تغییرات مثبتی برا
  زمین بر اساس بهترین اقدامات احیاي اراضی ایجاد گردد.

  
  اعاده. 14
ها بر اساس زمینه ملی خود  در صورت مناسب بودن شرایط، دولت  .1ـ14

گـري مشـروع زمـین، صـیدگاه و      باید به امر اعاده حقـوق تصـدي  
هـا بایـد اطمینـان یابنـد کـه تمـام        ها توجه نمایند. دولـت  جنگل
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الملـل و   هـا در حقـوق ملـی و بـین     ها با الزامات موجود آن لیتفعا
المللـی   اي و بـین  تعهدات داوطلبانه به ابزارهاي قابل اعمال منطقه

  سازگارند.
قطعات و مزارع اصلی باید به حکم مراجع صاحب صـالحیت ملـی     .2ـ14

ها رنج برده و یا وارثان ایشان بازگردانده  به کسانی که از فقدان آن
هـاي اصـلی قابـل بازگشـت      در صورتی که قطعات یـا زمـین   شود.

ها باید در شکل پول و یا قطعـات و اراضـی معـوض     نیستند دولت
حلـی منصـفانه بـراي     هایی دقیق و فوري فراهم آورند تا راه غرامت

  تمام افراد تحت تأثیر ارائه شود.
 هاي مردمان بومی در مورد در صورت مناسب بودن شرایط، نگرانی  .3ـ14

اعاده اراضی باید در متن ضوابط ملی و مطابق قوانین و قواعد ملی 
  مشخص گردد.

هاي حساس به مبحث جنسیت و قـوانینی   ها باید سیاست دولت  .4ـ14
را براي توسعه فرآیندهاي واضح و شـفاف اعـاده حقـوق فـرهم     

هـاي اعـاده حقـوق بـه      آورند. بایـد اطالعـات مربـوط بـه رویـه     
کـه داراي دعـاوي در    منتشر گردد. آنـان  هاي قابل استفاده زبان

هاي حقـوقی و   اند باید در سراسر این فرآیند به کمک این زمینه
ها باید اطمینان یابند که  هاي حقوقی مجهز شوند. دولت مشاوره

شوند. در صورت نیاز  دعاوي اعاده حقوق به سرعت رسیدگی می
از صاحبان دعاوي موفق باید بـا خـدمات حمـایتی کـه بتواننـد      

مند شوند و وظایف خود را اجـرا   گري خویش بهره حقوق تصدي
طور گسترده تسـري   کنند مجهز شوند. پیشرفت در اجرا باید به

  یابد.
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  1اصالحات باز توزیعی. 15
تواند دسترسی گسترده و منصـفانه را بـه اصالحات باز توزیعی می  .1ـ15

سـبزمین و توسعه روستایی جامع تسهیل نمایـد. در صـورت منا  
تواننـد بـه تخصـیص ها می هاي ملی، دولت بودن شرایط در زمینه

اراضی عمومی، سازوکارهاي داوطلبانه مبتنی بر بازار و نیـز سـلب
هـا بـه نفـع مقاصـد هـا و جنگـل   مالکیت خصوصی زمین، صیدگاه

  عمومی مبادرت کنند.
توانند براي اجـراي اصـالحات بـاز تـوزیعی بـه سـقف ها می دولت  .2ـ15

  گذاري توجه نمایند. عنوان یک گزینه سیاست هاي اراضی به میزان
تواننـد در درون بافـت ملـی و مطـابق بـا اصالحات باز توزیعی می  .3ـ15

قانون و مصـوبات ملـی بـه دالیـل اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت
محیطی مورد توجه قرار گیرند، از جمله زمانی که تمرکز بسیار بر 

ه معموالً بـه فقـدان دسترسـی بـهمالکیت با میزان باالي فقري ک
گردد. ایـن شود ترکیب می زمین، صیدگاه و جنگل نسبت داده می

این  15موضوع با مبحث حقوق دارندگان تصدي مشروع در بخش 
رهنمودها در انطباق است. اصالحات بـاز تـوزیعی بایـد دسترسـی

هـا را تضـمین هـا و جنگـل   برابر مردان و زنان به زمـین، صـیدگاه  
  نماید.

گزینند  ها اجراي اصالحات باز توزیعی را برمی در صورتی که دولت  .4ـ15
باید اطمینان یابند که این اصالحات با الزامات آنان در حقوق ملی 

الملل و تعهدات داوطلبانه نسبت بـه ابزارهـاي قابـل اعمـال و بین
اي و ملی سازگارند. اصالحات باید از قاعده حقوقی تبعیـت منطقه

هـا بایـد هاي ملی اجرا شوند. دولت اساس قوانین و رویه کنند و بر
هـا را در در سازگاري بـا قواعـد ایـن رهنمودهـا توسـعه مشـورت      

ربوط به تئزیع مجدد اراضیبه معناي اصالحات م Redistributive Reformsمعادل   .1
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ها شـامل خصوص توزیع مجدد اراضی تسهیل بخشند. این فعالیت
هاي اجرایی است. باید  ها و رهیافت تعادل بخشی به نیازهاي طرف

جامعه مـدنی، بخـشرابطه شرکت میان دولت، اجتماعات محلی، 
کنندگان کوچک مقیاس مواد  خصوصی، سازمان کشاورزان و تولید
هـاي ها توسعه یابد. مشارکت غذایی از صید و جنگل و دیگر طرف

هـاي مـورد انتظـار کمـک گیرنـدگان بایـد مالی و سایر مشارکت
منطقی بوده و آنان را با بار قروض غیر قابل کنترل تنهـا نگذارنـد. 

هـا و گري خویش بـر زمـین، صـیدگاه    قوق تصديبه کسانی که ح
کنند باید بدون تأخیر مبـالغی را معـادل بـا ها را واگذار می جنگل

  ارزش حقوق مذکور پرداخت نمود.
گزینند  ها اجراي اصالحات باز توزیعی را برمی در صورتی که دولت  .5ـ15

هاي اصالحی را تعریف کننـد بایـد طور واضح مقاصد برنامه باید به
منـدان راضی مستثنی از این اصالحات را مشـخص سـازند. بهـره   ا

نشـین، زنـان، سـاکنان بـا هـاي خـوش   مورد نظر همچون خانواده
هایی با پیشینه تـاریخی استقرار مکانی غیر رسمی، دامداران، گروه

اي، جوانـان، مردمـان بـومی، هـاي حاشـیه   مندي، گـروه  عدم بهره
قیاس مواد غذایی باید بـهکنندگان کوچک م ها و تولید چین خوشه

  وضوح تعریف شوند.
گزیننـد می توزیعی را بر ها اجراي اصالحات باز در صورتی که دولت  .6ـ15

ها و قوانین را توسـعه باید به واسطه فرآیندهاي مشارکتی سیاست
ها بایـد اطمینـان یابنـد کـه ها را تثبیت نمایند. دولت دهند تا آن
دهنـد ها را یـاري مـی   ندگان کمککن ها و قوانین، دریافت سیاست

هـا باشـند، خـواه از افـراد، تـا زمـین، خواه از اجتماعات و خانواده
صیدگاه یا جنگل به استانداردهاي کافی زندگی خود دست یابند و 
به رفتار برابر میان مردان و زنان در اصـالحات مربـوط بـه توزیـع
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کـه هـایی را  هـا بایـد سیاسـت    مجدد اراضی مطمئن شوند. دولـت 
امکان دارد از دستیابی به آثار مورد نظـر و پایـداري ایـن آثـار در

  اصالحات مذکور ممانعت کنند بازنگري نمایند.
گیـرد در همان حال که اصالحات بازتوزیعی مورد توجه قـرار مـی    .7ـ15

هـایی در مـورد آثـار توانند به ارزیابی ها در صورت تمایل می دولت
گـري، امنیـت حات بر حقوق تصديمثبت و منفی بالقوه این اصال

هـا غذایی و تحقق روزافزون حق دسترسی به غذاي کافی، معیشت
هـا بایـد در زیسـت مبـادرت کننـد. ایـن فرآینـد ارزیـابی       و محیط

سازگاري با دو اصل مشورت و مشارکت مذکور در این رهنمودهـا
 عنوان مبنایی بـراي تعیـین اقـدامات    توانند به ها می باشند. ارزیابی

هـا بـه کـار رونـد و کنندگان کمک مورد نیاز در حمایت از دریافت
  هاي توزیع مجدد اراضی را بهبود بخشند. برنامه

هـاي اصـالحات مبتنـی بـر ها باید اطمینان یابند که برنامـه  دولت  .8ـ15
ــاز ــورد نی ــایتی م ــل حم ــدامات کام ــی اق ــدد اراض ــع مج توزی

تبـارات، بیمـهها را نظیـر دسترسـی بـه اع    کنندگان کمک دریافت
محصوالت، نهادها، بازارها، کمک فنی در زمینه تـرویج روسـتایی،

نماینـد. فـراهم نمـودن خـدمات توسعه زراعی و مسکن عملی می
هـا بـر اراضـی کنندگان کمـک  هاي دریافت حمایتی باید با فعالیت

هماهنگ باشد. هزینه کامل اصالحات ارضی شامل هزینه خدمات 
هـاي مربوطـه اسـایی شـده و در بودجـه   حمایتی بایـد از قبـل شن  

  گنجانده شود.
هـا و هـا بایـد اصـالحات بـازتوزیعی را بـه واسـطه رهیافـت        دولت  .9ـ15

هـاي هاي شفاف، مشارکتی و پاسخگو اجرا کنند. تمام طـرف  رویه
تحت تأثیر باید با توجه به فرآیند مربوطه و رویه غرامت بر اسـاس

هـاي شوند. تمام طرفهماهنگ  16حقوق ملی و تمهیدات بخش 
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گردنـد هاي غیر برخوردار نیز مـی  تحت تأثیر که در برگیرنده گروه
باید در مورد اصالحات اطالعات کامل و واضحی دریافـت نماینـد. 

ارائـه 1هـاي بـا سـویه جنسـیتی     اطالعات مـذکور از طریـق پیـام   
هـا بایـد از طریـق فرآینـدهاي بـاز مندان از کمـک  شوند. بهره می

گري مطمئنی به شکل رسمی بـراي د و حقوق تصديانتخاب شون
آنان ثبت گردد. دسترسی به ابزارهاي حل اختالفات باید بر اساس 

ها باید براي پیشگیري از فساد  نظام حقوقی ملی فراهم شود. دولت
هاي توزیع مجدد اراضـی بـه ویـژه از طریـق شـفافیت و در برنامه

  تر تالش کنند. مشارکت بیش
هـاي هاي دخیل پیامدهاي برنامـه  باید با مشارکت طرف ها دولت .10ـ15

توزیع مجدد اراضـی را پـایش و ارزشـیابی نماینـد. ایـن پیامـدها
فهرست شـده 15-8هاي حمایتی که در پاراگراف شماره  سیاست

است و آثار دسترسی به زمین و امنیت غذایی بین مردان و زنان را 
ید اقدامات اصـالحی راها با گردد و در صورت لزوم دولت شامل می

  نیز معرفی کنند.

  خلع ید و غرامت. 16
ها در تبعیت از حقـوق و نظـام قانونگـذاري ملـی خـود و در دولت  .1ـ16

هاي ملی باید عمل خلع یـد از زمـین، صـیدگاه و انطباق با زمینه
جنگل را تنها در جایی اعمال کننـد کـه مقاصـد عمـومی چنـین

بایـد بـه روشـنی مفهـوم مقاصـد ها چیزي را ضروري سازد. دولت
عمومی را در نظام حقوقی تعریف نموده و بـازنگري حقـوقی را در

ها باید اطمینان یابند کـه تمـام پذیر سازند. دولت این مورد امکان
ها در این زمینه با حقوق ملی، الزامات موجود تحت حقوق  فعالیت

  مترجم. ـمبتنی بر نیازهاي اطالعاتی هر یک از دو جنسیت مرد و زن   .1
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بزارهاي قابل ها تحت ا المللی و نیز تعهدات داوطلبانه آن ملی و بین
هـا بایـد بـه تمـام      المللی سـازگارند. دولـت   اي و بین اعمال منطقه

هـاي آسـیب دیـده و     دارندگان حقوق تصدي مشروع به ویژه گروه
تـرین   اي ارج نهند. این مهم باید بـه واسـطه برداشـت کـم     حاشیه

منابع مورد نیاز و ارائه فوري عین غرامت بـر اسـاس حقـوق ملـی     
  عملی گردد.

ریزي و فرآیند خلع ید شفاف  ها باید اطمینان یابند که برنامه ولتد  .2ـ16
و مشارکتی است. هر کسی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیـرد  
باید شناخته شود، به سرعت مطلع گردد و در تمام مراحـل مـورد   

هـا بایـد در سـازگاري بـا اصـول ایـن        مشورت قرار گیرد. مشـورت 
پذیر دسـتیابی بـه    هاي امکان حل رهنمودها اطالعات مربوط به راه

مقاصد عمومی را تهیه کرده و به راهبردهاي بـه حـداقل رسـاندن    
ها در جایی که خلـع یـد    ها توجه نمایند. دولت اختالل در معیشت

هـاي مهـم خـاص فرهنگـی، مـذهبی یـا زیسـت         مورد نظر حـوزه 
طور ویژه  سازد و یا زمین، صیدگاه و جنگل به محیطی را درگیر می

پذیر مهم است باید حساسیت  هاي فقرا و افراد آسیب معیشتبراي 
  به خرج دهند.

گـذاري عادالنـه و غرامـت فـوري بـر اسـاس        ها باید از ارزش دولت  .3ـ16
توانـد در شـکل    حقوق ملی اطمینان یابند. براي مثال غرامت مـی 

  نقدي، زمین معوض و یا ترکیبی از هر دو باشد.
دهند باید اطمینان یابنـد کـه    ع اجازه میها تا جایی که مناب دولت  .4ـ16

هاي انسانی، فیزیکی، مالی و دیگر  مؤسسات اجرایی داراي ظرفیت
  ها هستند. ظرفیت

ها دیگر به زمـین، صـیدگاه و    در جایی که به دلیل تغییر در برنامه  .5ـ16
ترین فرصت را به  ها باید بیش جنگل مورد نظر نیازي نیست دولت
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هاي مذکور بدهند که این منابع را  در عرصه دارندگان اولیه حقوق
دوباره به دست آورند. در چنین مواردي در بازیابی منابع بایـد بـه   

  میزان غرامت دریافتی براي خلع ید نیز توجه نمود.
ها باید در پیشگیري از فساد به ویـژه از طریـق کـاربرد     تمام طرف  .6ـ16

متمرکـز و نیـز   محاسبات عینی، فرآیندها و خدمات شفاف و غیـر  
  حق استیناف تالش کنند.

عنـوان نتیجـه خلـع یـد از زمـین،       در جایی که تخلیه اجباري بـه   .7ـ16
هـا   پذیر باشـد دولـت   صیدگاه و جنگل براي مقاصد عمومی توجیه

باید خود به این عمل مبادرت نموده و به روشی سازگار با الزامـات  
  نمایند.مربوط به احترام، حفظ و اجراي حقوق بشر رفتار 

ها پیش از تخلیه یا تغییر در کاربري زمـین کـه بـه محـروم      دولت  .8ـ16
کردن افراد و اجتماعات از حق دسترسی به منـابع تولیـدي آنـان    

هـاي تحـت تـأثیر و در     گردد باید بـا مشـورت بـا طـرف     منجر می
هـاي جـایگزین    حـل  سازگاري با اصول این مجموعه رهنمودها راه

مایند؛ با توجه به این نگرش کـه تـا حـد    قابل دستیابی را کشف ن
امکان از نیاز به تخلیه اجباري احتراز گردد و یا در حداقل میـزان  

  ممکن بدان مبادرت شود.
پذیري  خانمانی و یا آسیب تخلیه یا تغییر مکان نباید به تحمیل بی  .9ـ16

افراد در تناقض با حقوق بشر منجـر گـردد. در صـورتی کـه افـراد      
ها باید تا جـایی کـه    تجهیز خود ناتوان باشند دولت تحت تأثیر در
دهند اقدامات مناسـب را بـراي اسـکان جـایگزین      منابع اجازه می

کافی، اسکان مجدد و یا دسترسی به زمین، صیدگاه و جنگل مولد 
  به عمل آورند. 
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  گري اداره تصديگفتار پنجم: 

 
 
 

 پنجمگفتار 
 

 گري اداره تصدي
 
  

گري بر زمین، صیدگاه و جنگل در  نی بر اداره تصديدر این گفتار حکمرا
ریزي فضـایی تنظـیم    گذاري، مالیات، برنامه ارتباط با سوابق حقوق، ارزش

مـرزي بیـان    هـاي فـرا   گـري و موضـوع   ، حل اختالفات بر سر تصدي1شده
  خواهد شد.

  
  گري سوابق حقوق تصدي. 17
کاداســتر،  هــایی را (نظیــر ثبــت رســمی، هــا بایــد ســامانه دولــت  .1ـ17

گـري   هاي صدور مجوز) براي ثبـت سـوابق حقـوق تصـدي     سامانه
گري که شـامل   فردي و جمعی ایجاد کنند تا امنیت حقوق تصدي

موارد مربوط به دولت، بخش عمومی، بخـش خصوصـی، مردمـان    
گـردد   گري سـنتی مـی   هاي تصدي بومی و دیگر اجتماعات با نظام

ها بایـد   ال شوند. این سامانهبهبود یابد و جوامع محلی و بازارها فع
گري را ثبت، ابقا و تعمیم نماینـد کـه ایـن     حقوق و وظایف تصدي

موضوع در برگیرنده تمـام دارنـدگان چنـین حقـوق و وظـایفی و      
                                                            
1. Regulated Spatial Planning 
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قطعات زمین، صیدگاه و جنگل مـرتبط بـا ایـن حقـوق و وظـایف      
  گردد. می

ع انسانی و ها باید در تناسب با شرایط خاص خود که شامل مناب دولت  .2ـ17
هـاي ثبـت سـوابق را ایجـاد کننـد.       گردد سامانه مالی موجود نیز می

هاي مناسب اجتماعی فرهنگی ثبت سوابق حقوق مردمان بومی  روش
گـري سـنتی بایـد     هـاي تصـدي   و سایر اجتماعات محلی دارنده نظام

توسعه یافته و به کار روند. الزم است که هر دولتـی تـالش کنـد بـه     
ریزي فضایی و  فافیت در منابع اطالعاتی براي برنامهمنظور افزایش ش

هـاي   دیگر مقاصد چارچوبی یکپارچه را توسعه دهد که شـامل نظـام  
هاي اطالعات فضـایی باشـد. در هـر     موجود ثبت سوابق و دیگر نظام

گري دولت، بخش خصوصـی،   حوزه قضایی باید سوابق حقوق تصدي
هاي سنتی در یک  نظام مردمان بومی و دیگر اجتماعات محلی دارنده

سامانه یکپارچه ثبت نگهـداري شـود. در صـورتی کـه ثبـت حقـوق       
رسمی ممکـن   هاي غیر گاه گري سنتی و یا تصرفات در سکونت تصدي

نگردد باید توجه خاصی بـه ممانعـت از ثبـت رسـمی حقـوق بـراي       
  هاي رقیب در چنین نواحی مبذول گردد. طرف

توانـد   طمینـان یابنـد هـر کـس مـی     ها باید تالش کنند که ا دولت  .3ـ17
گري خـویش را ثبـت و بـدون تبعـیض هـر نـوع از        حقوق تصدي

آوري نمایـد. در صـورت مسـاعد بـودن      اطالعات مورد نیاز را جمع
شرایط، مؤسسات اجرایی نظیر ادارات ثبت امـالك بایـد مراکـزي    
خدماتی یا دفاتري سیار را ایجاد کرده و به دسترسی زنان، فقـرا و  

ها به استفاده از  پذیر توجه نمایند. الزم است دولت ي آسیبها گروه
ــه ــوق  اي حرف ــر حق ــا نظی ــگران و   دان ه ــرداران، پرسش ــا، محض ه

گري  دانشمندان علوم اجتماعی براي انتشار اطالعات حقوق تصدي
  در سطح عمومی توجه کنند.
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هاي ساده و فناوري مناسـب محلـی را    مؤسسات اجرایی باید رویه  .4ـ17
ها و زمان ضروري مربـوط بـه خـدمات توزیـع      اهش هزینهبراي ک

اطالعات اتخاذ نمایند. براي شناسـایی قطعـات و سـایر واحـدهاي     
فضایی الزم است که اطالعات فضایی به اندازه کافی دقیق باشـند  
تا نیازهاي محلی پاسخ داده شود و در صورت ضرورت بـا گذشـت   

سازي اسـتفاده   آسانتر فراهم گردد. براي  زمان دقت فضایی افزون
گري، مؤسسات اجرایی باید میان اطالعـات   از سوابق حقوق تصدي
گري، دارنـدگان ایـن حقـوق و واحـدهاي      مربوط به حقوق تصدي
ها اتصال و پیوند برقـرار نماینـد. سـوابق بایـد      فضایی مرتبط با آن

برحسب واحدهاي فضایی و دارنـدگان حقـوق فهرسـت شـوند تـا      
حقـوق داراي اصـطکاك و همپوشـانی     هـاي رقیـب و   حقوق طرف

تر، سوابق  شناسایی شود. براي تسهیم اطالعات در سطحی عمومی
هـاي محلـی    گري باید براي مؤسسات دولتی و دولت حقوق تصدي

در دسترس باشد تـا خـدمات خـود را بهبـود بخشـند. الزم اسـت       
اطالعات بر اساس معیارهاي ملی توزیـع گـردد کـه ایـن موضـوع      

ــا شــامل داده ــه حقــوق  ه ــوط ب ــده مرب ي تجمیــع نشــده و پراکن
  شود. گري می تصدي

گـري بـه    ها باید اطمینان یابند که اطالعات حقـوق تصـدي   دولت  .5ـ17
هاي خصوصی به آسانی در دسترس همگـان   شرط رعایت محدوده

ها به شکل غیر ضروري از ممیزي عمومی  است. نباید این محدوده
انونی جلــوگیري کنــد. بــراي شناســایی فســاد و معــامالت غیــر قــ

گران دولتی و غیر حکومتی باید به واسطه فرآیندهاي انتشار  کنش
گري و سایر موارد  گسترده اطالعات از فساد در ثبت حقوق تصدي

هـاي زمـانی    هـا و محـدوده   هـا، معافیـت   همچون شرایط، پرداختی
  پاسخگویی به خدمات درخواستی ممانعت نمایند.
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  گذاري ارزش. 18
گذاري منصفانه و بـه   ها باید اطمینان یابند که براي ارزش تدول  .1ـ18

گري براي مقاصد خاصی نظیر عملیات بازار،  موقع حقوق تصدي
عنـوان نتیجـه    گـري بـه   ها، معامالت در حقوق تصدي امنیت وام
هـاي مناسـبی بـه کـار      گذاري، خلع ید و مالیـات نظـام   سرمایه

د توسـعه پایـدار   هـایی بایـد مقاصـ    شوند. چنین نظام گرفته می
تــر اجتمــاعی، اقتصــادي و زیســت محیطــی را تــرویج  گســترده

  نمایند.
گذاري باید بکوشند تا اطمینان  ها و قوانین مرتبط با ارزش سیاست  .2ـ18

هاي غیـر بـازاري همچـون     گذاري، ارزش هاي ارزش دهند که نظام
محیطـی را   هاي اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، فضایی و زیست ارزش
  آورند. مکان به حساب میتا حد ا

هــا و قــوانینی کــه شــفافیت در حقــوق   هــا بایــد سیاســت دولــت  .3ـ18
سازند توسعه دهند. الزم  گري را تشویق کرده و ضروري می تصدي

هاي فروش و سـایر اطالعـات مـرتبط ثبـت، تجزیـه و       است قیمت
تحلیل و در دسترس قرار گیرد تا مبنایی را براي تخمین دقیـق و  

  ارزش حقوق مذکور مهیا سازند. قابل اتکاي
گـذاري   ها معیارهاي ملی ارزش ها و سایر طرف الزم است که دولت  .4ـ18

را براي مقاصد دولتی، تجاري و سـایر مقاصـد توسـعه بخشـیده و     
المللی مربوطـه   منتشر سازند. معیارهاي ملی باید با معیارهاي بین

هـا و   شناسـی  سازگار باشـند. آمـوزش کارکنـان بایـد شـامل روش     
  المللی باشد. معیارهاي بین

مؤسسات اجرایی باید مطابق با معیارهاي ملی، اطالعات و تجزیه و   .5ـ18
هـا در دسـترس عمـوم قـرار      گـذاري  تحلیل خود را در مورد ارزش

ــت  ــد. دول ــات و      دهن ــفافیت در اطالع ــطه ش ــه واس ــد ب ــا بای ه
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ها، شفافیت در اداره منابع عمـومی و نیـز حسابرسـی     شناسی روش
  ها ممانعت نمایند. گذاري مؤسسات از فساد در حوزه ارزش

  
  مالیات. 19
ها توان آن را دارند که براي افزایش درآمد از طریق مالیـات    دولت  .1ـ19

گري بدین منظور که مالیات در نیـل بـه مقاصـد     بر حقوق تصدي
تر اجتماعی، اقتصادي و زیسـت محیطـی سـهمی داشـته      گسترده

ن مقاصـد ممکـن اسـت شـامل تشـویق بـه       باشد اقدام کننـد. ایـ  
خـواري و   گذاري یا ممانعت از آثار ناخوشایندي نظیر زمین سرمایه

هــا بایــد رفتارهــاي  داري باشــد. مالیــات تمرکــز مالکیــت و زمــین
اجتماعی، اقتصـادي و زیسـت محیطـی خوشـایندي نظیـر ثبـت       

  رسمی معامالت و یا اعالم کامل قیمت فروش را تشویق کنند.
هاي سازمانی را  ها، قوانین و چارچوب ها باید بکوشند سیاست لتدو  .2ـ19

گري  هاي متعلق به مالیات بر حقوق تصدي براي تنطیم تمام جنبه
ها و قـوانین مالیـاتی در صـورتی کـه بـراي       توسعه دهند. سیاست

متمرکز دولت و تأمین محلی خدمات  تأمین مالی مؤثر سطوح غیر
  د مورد استفاده قرار گیرند.ها مناسب باشند بای و زیرساخت

ها را به صورتی کارآ و شفاف مدیریت نمایند. الزم  ها باید مالیات دولت  .3ـ19
اي را در ایـن   هاي حرفـه  است که کارمندان مؤسسات اجرایی آموزش

باشـد دریافـت نماینـد.     ها مـی  شناسی خصوص که در برگیرنده روش
وردهـاي مربـوط بـه    ها باید بـر پایـه ارزش صـحیح باشـد. برآ     مالیات
ها باید حـق   ها و مقادیر قابل سنجش باید عمومیت یابد. دولت ارزش
دهندگان را براي درخواست بازنگري در مقادیر مالیاتی مراعات  مالیات

هـاي   تر در کـاربرد نـرخ   ها باید به واسطه شفافیت بیش نمایند. دولت
  ت کنند.تخمینی عینی بکوشند که از فساد در مدیریت مالیاتی ممانع
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  ریزي فضایی تنظیم شده برنامه. 20
ریزي فضایی تنظیم شده به واسطه فشار قـانونی بـر کـاربرد     برنامه  .1ـ20

هـا   دهد. دولت گري این حقوق را تحت تأثیر قرار می حقوق تصدي
ریزي فضایی تنظیم شده را هدایت نموده؛ آن را پـایش   باید برنامه

ایـن موضـوع شـامل توسـعه      کنند و بر اساس برنامه عمل نمایند.
گـردد؛ بـه نحـوي کـه مقاصـد ایـن        متعادل و پایدار سرزمینی می

ریزي فضایی در این مـورد   مجموعه رهنمودها را ترویج کند. برنامه
کـارگیري زمـین، صـیدگاه و جنگـل را بـا       باید مقاصد متفاوت بـه 

  یکدیگر آشتی داده و هماهنگ سازد.
نین حساس به مقولـه جنسـیت را در   ها و قوا ها باید سیاست دولت  .2ـ20

ریزي فضایی تنظیم شده از طریق مشورت و مشـارکت   مورد برنامه
توسعه دهند و منتشر سـازند. در صـورت مناسـب بـودن شـرایط،      

ریزي و توسعه  هاي برنامه ریزي رسمی باید به روش هاي برنامه نظام
گیري که توسـط مردمـان بـومی و     سرزمینی و فرآیندهاي تصمیم

گري سنتی بـه کـار    هاي تصدي ر اجتماعات محلی داراي نظامدیگ
  روند توجه کنند. می

ریـزي فضـایی تنظـیم شـده بـه       ها باید اطمینان یابند برنامه دولت  .3ـ20
هم تنیده میان زمـین، صـیدگاه و    شکلی هدایت شده که روابط در

هـاي جنسـیتی    ها را که در برگیرنده جنبه جنگل و کاربردهاي آن
ها بایـد بـه    شناسد. دولت گردد به رسمیت می ردها نیز میاین کارب

بندي منافع عمومی، اجتماعی و خصوصـی   سمت تطبیق و اولویت
هـاي متنـوعی همچـون     ها را براي کاربري تالش نمایند و ضرورت

هــاي روســتایی، کشــاورزي، عشــایري، شــهري و زیســت  کــاربري
حقـوق  ریـزي فضـایی بایـد تمـام      محیطی همسان سـازند. برنامـه  

گـردد   گري را که شامل حقوق همپوشان و نـوبتی نیـز مـی    تصدي
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ریزي فضایی برآوردهاي مخـاطره   مورد توجه قرار دهد. براي برنامه
اي و محلـی   هاي فضایی ملی، منطقـه  ضرورت خواهد یافت. برنامه

  باید هماهنگ شوند.
و  ریـزي  هاي برنامـه  ها باید اطمینان یابند که در توسعه طرح دولت  .4ـ20

هاي فضـایی مشـارکت عمـومی وجـود      نویس برنامه بازنگري پیش
هـا و منـافع    دارد؛ با ایـن هـدف کـه نسـبت بـه انعکـاس اولویـت       

کننـده   اجتماعات محلی شامل مردمان بـومی و اجتماعـات تولیـد   
مواد غذایی مطمئن شوند. اجتماعات محلی در صورت نیاز باید در 

هـاي الزم مجهـز شـوند.     ریزي بـه حمایـت   هاي برنامه طول فرآیند
هاي مربوط به عموم  مؤسسات اجرایی باید چگونگی مشارکت داده

ها بایـد از طریـق    ها بازگو کند. دولت هاي نهایی برنامه را در نسخه
ریزي فضایی،  هاي الزم در برابر کاربرد نابجاي برنامه اعمال حفاظت

د به ویژه در خصوص تحوالت مربوط به کاربري تنظیم شده بکوشن
تا از از بروز فساد ممانعت گردد. مؤسسات اجرایی باید نتایج پایش 

  دقیق را گزارش دهند.
ریزي فضایی باید تا حد امکان نیاز به ترویج مدیریت پایـدار   برنامه  .5ـ20

تنوع یافته زمین، صیدگاه و جنگل را مورد توجه قرار دهد. چنـین  
زي پایدار را سا کشاورزي و فشرده -هاي محیطی مدیریتی رهیافت

گردد و تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی را پاسـخگو   شامل می
  خواهد بود.

  
  گري حل اختالفات بر سر تصدي. 21
طرف و بـا صـالحیت قضـایی و     ها باید از طریق کارمندان بی دولت  .1ـ21

بخـش بـه ابزارهـاي حـل      اداري دسترسی بـه موقـع، کـافی و اثـر    
که شامل ابزارهاي جـایگزین حـل   گري را  اختالفات بر سر تصدي
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کارهـاي مـؤثر و حـق     گردد فراهم سازند و راه هایی می چنین نزاع
کارها بایـد بـه سـرعت اجـرا      پذیر نمایند. این راه استیناف را امکان

ها سازوکارهاي اجتناب از اختالفـات بـالقوه    شوند. الزم است دولت
مرحلـه  هـا در   را هم در مؤسسـات اجرایـی و هـم در خـارج از آن    

مقدماتی براي همگان در دسترس قرار دهند. خدمات حل اختالف 
هـا و   هـا، زبـان   باید براي همگان خواه زن یا مرد، بر حسـب مکـان  

  هاي متفاوت در دسترس باشند. رویه
توانند به شناسـایی محـاکم یـا مشـاغل مخـتص حـل        ها می دولت  .2ـ21

ر گــري و ایجــاد مشــاغل کارشناســی د اختالفــات حقــوق تصــدي
هاي قضایی در ارتباط با مباحث فنی توجه نماینـد. عـالوه    دستگاه

تواننـد بـراي اختالفـات مربـوط بـه تحقیقـات        ها مـی  بر آن دولت
گذاري زمین نیز به محاکم  ریزي فضایی تنطیم یافته و ارزش برنامه

  خاص توجه کنند.
هاي جایگزین حل اختالفات بـه ویـژه در سـطح     ها باید گونه دولت  .3ـ21

هـاي   حلی را تقویت نموده و توسعه بخشند. در جایی کـه شـکل  م
اي براي فیصله دادن به اختالفات وجـود دارد   سنتی و تثبیت شده

هاي منصفانه، قابل اتکا، قابـل دسـترس و غیـر     ها باید روش دولت
  آمیز حل اختالفات را فراهم نمایند. تبعیض

استفاده از مؤسسات اجرایـی  توانند در قلمروهاي ملی خود به  ها می دولت  .4ـ21
که مسـئول بررسـی بـراي     حل اختالفات میان متخصصان فنی نظیر آنان

رفع اختالفـات حـدود (مـرزي) قطعـات منفـرد هسـتند توجـه نماینـد.         
ها باید به صورت مکتوب و بر اساس استدالل عینی انتشار یابند و  تصمیم

  گردد.در همان حال حق بازنگري براي مراجع قضایی نیز منظور 
ها باید بکوشـند تـا از فسـاد در فرآینـدهاي رفـع اختالفـات        دولت  .5ـ21

  پیشگیري نمایند.



 57  گري تصدي اداره: پنجم گفتار

ها در هنگام ایجاد سازوکارهاي حل اخـتالف بایـد بکوشـند     دولت  .6ـ21
اي فـراهم   پذیر و حاشـیه  هاي حقوقی را براي افراد آسیب مساعدت

همگـان  آورند تا از دسترسی سالم و بدون تبعیض به عدالت براي 
اطمینان یابند. مراجع قضایی و سایر مقامات باید اطمینـان یابنـد   

هاي الزم  ها و صالحیت که کارکنان براي ایجاد این خدمات مهارت
  را دارند.

  
  مرزي  مباحث فرا. 22
ها بایـد در چـارچوب سـازوکارهاي مناسـب و بـا مشـارکت        دولت  .1ـ22

گـري   صـدي هاي تحت تـأثیر بـراي تعیـین مسـایل ت     تمامی طرف
هایی کـه مرزهـاي کشـوري را در بـر      ها و جنگل ها، صیدگاه زمین
ها باید اطمینـان یابنـد کـه تمـام      گیرند همکاري نمایند. دولت می

الملل و توجـه بـه    ها با الزامات موجود در حقوق ملی و بین فعالیت
اي و  تعهدات داوطلبانه آنان نسبت به ابزارهاي قابل اعمال منطقـه 

سازگارند. در شـرایطی کـه موضـوعی در مـورد حقـوق      المللی  بین
آیـد تمـام    مـرزي پدیـد مـی    گري در ارتباط با مباحـث فـرا   تصدي
ها در چـارچوب قلمروهـاي خـود بایـد بـراي حفـظ حقـوق         طرف

ــز حفاظــت از معیشــت  تصــدي ــري و نی ــذایی   گ ــت غ ــا و امنی ه
  هاي مهاجر با یکدیگر همکاري کنند. جمعیت

مـرزي   گري فـرا  ها باید در فهم مسایل تصدي ها و سایر طرف دولت  .2ـ22
دهند مشـارکت ورزنـد.    که اجتماعات محلی را تحت تأثیر قرار می

مواردي همچون مسایل مربـوط بـه مسـیرهاي کـوچ رو و فصـلی      
دامداران و عرصه صید ماهیگیران کوچـک مقیـاس کـه در طـول     

اند از جملـه ایـن مباحـث بـه شـمار       المللی واقع شده مرزهاي بین
  روند. یم
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ها باید در انطباق با الزامات موجود حقوق  در شرایط مقتضی دولت  .3ـ22
المللـی و بـا توجـه بـه تعهـدات داوطلبانـه نسـبت بـه          ملی و بین

المللـی معیارهـاي حقـوقی     اي و بـین  ابزارهاي قابل اعمال منطقـه 
گري را هماهنگ سازند. در صورت اقتضـا الزم   حکمرانی بر تصدي
ربـط   ضوعی به واسطه هماهنگی بـا اعضـاي ذي  است که چنین مو

هـا بایـد تـا     هاي تحت تأثیر عملی گـردد. دولـت   اي و طرف منطقه
هاي تحت تـأثیر معیارهـاي    جایی که امکان دارد با مشارکت طرف

گري در نقاط تالقـی   المللی را براي اداره حقوق تصدي موجود بین
و در صـورت  المللی توسعه بخشیده یا تقویت نماینـد   مرزهاي بین

اي  ربط منطقه هاي ذي وجود شرایط مناسب این موضوع را با طرف
طـور ویـژه بـراي حفاظـت از      هماهنگ سازند. باید این موضوع بـه 

و حقـوق تمـام    4-8ها و در انطبـاق بـا پـاراگراف شـماره      معیشت
 هاي تحت تأثیر عملی گردد.  طرف
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  هاي اضطراري عیتها به تغییرات آب و هوایی و وض پاسخگفتار ششم: 

ششمگفتار 
ها به تغییرات آب و هوایی و  پاسخ هاي اضطراري وضعیت  

 

گري زمین، صیدگاه و جنگل در قلمروي  در این بخش حکمرانی بر تصدي
  گردد. ها مطرح می تغییرات آب و هوایی، بالیاي طبیعی و درگیري

  تغییرات آب و هوایی .23
گـري مشـروع زمـین،     به حقـوق تصـدي   ها باید اطمینان یابند دولت  .1ـ23

صــیدگاه و جنگــل بــراي تمــامی افــراد، اجتماعــات و مردمــانی کــه 
کنندگان  توانند تحت تأثیر قرار گیرند با تأکید بر کشاورزان، تولید می

اي ارج  پـذیر و حاشـیه   کوچک مقیاس مواد غذایی و مردمـان آسـیب  
ـ    شود و این حقوق حتی گذارده می ا الزامـات  المقـدور در سـازگاري ب

هاي مرتبط با تغییرات آب و هوایی  مربوطه و در چارچوب موافقتنامه
با هدف ممانعت و واکنش در برابر آثار تغییرات اقلیمی توسط قوانین، 

  گردد. ها محافطت می ها، راهبردها و فعالیت سیاست
هـا بایـد بـا مشـورت و در صورتی که شـرایط اقتضـا کنـد دولـت      .2ـ23

م از زن و مرد و کسانی کـه ممکـن اسـت بـهمشارکت همگان اع
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هایی را  دلیل تغییرات آب و هوایی جابجا شوند راهبردها و فعالیت
تدوین و اجرا نماینـد. تهیـه و تـدارك زمـین، صـیدگاه، جنگـل و

هـاي معیشت جایگزین براي اشخاص جابجا شـده نبایـد معیشـت   
عضو فائو  هاي دیگر مردمان را به مخاطره افکند. عالوه بر آن دولت

هاي در حال توسعه  هاي ویژه به دولت توانند به پیشنهاد کمک می
  توجه نمایند. 1جزایر کوچک

ها باید در سازگاري با دو اصل مشـاوره و مشـارکت موجـود در     دولت  .3ـ23
این مجموعه رهنمودها، مشارکت تمامی افراد، اجتماعـات و مردمـان   

چک مقیـاس مـواد غـذایی و    کنندگان کو با تأکید بر کشاورزان، تولید
گـري مشـروع را    اي داراي حقوق تصدي پذیر و حاشیه مردمان آسیب

  هاي کاهش و تطبیق تسهیل نمایند. در مذاکرات و اجراي برنامه

  بالیاي طبیعی. 24
گرانه زمـین، هاي تصدي ها باید اطمینان یابند که جنبه تمام طرف  .1ـ24

راي بالیــاي صــیدگاه و جنگــل در موقــع پیشــگیري و آمــادگی بــ
گـري گردد. باید براي تصـدي  ها مشخص می طبیعی و پاسخ به آن

ریزي فضایی طراحی شود  اي نظیر برنامه هاي تنظیم شده چارچوب
تا از آثار بالقوه بالیاي طبیعی اجتناب گردد یا این آثار به حـداقل

  رسانده شوند.

در اشاره به کشورهاي ساحلی کـه Small island developing Statesمعادل عبارت   .1
در عـینهاي مشابهی در توسعه پایدار نظیر پایین بودن جمعیـت   دستخوش چالش

حال روند رو به رشد آن، منابع محدود، دور افتادگی، حساسـیت نسـبت بـه بالیـاي
هاي بیرونی و وابستگی بیش از حد بـه تجـارت پذیري در برابر شوك طبیعی، آسیب

زیسـت و توسـعه ملـل متحـد در سـال اند. اولین بار در کنفرانس محـیط  المللی بین
از کشورهاي در حال توسعه بـه رسـمیت عنوان گروه مجزایی این کشورها به 1992

  مترجم. ـشناخته شد 
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ن زمینـه بـا   هـا در ایـ   ها باید اطمینان یابند که تمام فعالیت دولت  .2ـ24
الملــل و تعهــدات  هــا در حقــوق ملــی و بــین الزامــات موجــود آن

المللـی   اي و بـین  داوطلبانه نسبت به ابزارهاي قابل اعمـال منطقـه  
المقدور به اصول ملـل متحـد در    ها باید حتی سازگارند. تمام طرف

 1مورد بازگشت مسکن و ملک براي پناهندگان و افراد رانـده شـده  
و منشـور انسـان    2رزمین و خانـه و کاشـانه)  (قواعد عـودت بـه سـ   

دوستانه با حداقل اسـتانداردها در بالیـاي طبیعـی عمـل کـرده و      
  ها را مورد توجه قرار دهند. آن

هاي آمادگی و پیشگیري از  ها را در برنامه گري ها باید تصدي دولت  .3ـ24
گـري   فجایع تعیین کنند. باید اطالعات مربوط بـه حقـوق تصـدي   

نطباق با دو اصل مشاوره و مشـارکت بـه واسـطه یـک     مشروع در ا
هـاي   آوري گردد. سامانه فرآیند براي نواحی در معرض آسیب جمع

گري مشروع باید براي وضعیت بالیـاي طبیعـی    سوابق حق تصدي
سـازي سـوابق مـذکور در     سازگار شوند. این موضوع شامل ذخیـره 

ارندگان آن و گردد تا اثبات حقوق براي د خارج از ناحیه فاجعه می
پـذیر سـازد.    بازیابی قطعـات و سـایر واحـدهاي فضـایی را امکـان     

ها باید بکوشند نواحی اسکان موقت کسانی را که امکان دارد  دولت
به واسطه بالیاي طبیعی از نواحی خود رانده شوند شناسایی کنند. 

گـري بـراي ایـن افـراد      الزم است به منظور تأمین حقـوق تصـدي  
  دد.قواعدي ایجاد گر

هـا بایـد در مرحلـه پاسـخ اضـطراري نیـز        ها و دیگر طرف دولت  .4ـ24
گري را مشخص سـازند. در ایـن مرحلـه تهیـه و      وضعیت تصدي

تــدارك زمــین، صــیدگاه و جنگــل و معیشــت جــایگزین بــراي 
                                                            
1. Displaced Persons 
2. Pinheiro Principles 
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هـاي دیگـران را بـه     اشخاص جابجا شده نباید حقوق و معیشت
شده نیز گري مشروع اشخاص جابجا  مخاطره افکند. حق تصدي

باید شناسایی شود، محترم شمرده شود و محافظت گردد. بایـد  
اطالعــات حقــوق تصــدي و کــاربرد غیــر مجــاز آن بــراي تمــام 

  اشخاص تحت تأثیر منتشر گردد.
هـا بایـد در طـول مرحلـه بازسـازي حقـوق        ها و دیگر طرف دولت  .5ـ24

طـور موقـت جابجـا     گري را تشخیص دهند. کسانی کـه بـه   تصدي
هـاي   باید به صورت داوطلبانه، سالم و با احترام به مکـان  شوند می

اصلی خود بازگردانده شوند. بهتر است که ابزارهاي حل اختالفـات  
جـا کـه بازسـازي     گري ایجـاد گـردد. در آن   در مورد حقوق تصدي

گردد این کار بایـد   حدود قطعات و سایر واحدهاي فضایی الزم می
صورت پذیرد. در شرایطی که بر اساس دو اصل مشاوره و مشارکت 

اند باید به صـورت   هاي اصلی خود ناتوان مردم در بازگشت به مکان
اي باید  دائمی در مکان دیگري استقرار یابند. چنین استقرار دوباره

از طریق مذاکره با اجتماعات میزبان صورت گیرد تا این اجتماعات 
و جنگـل و   اطمینان یابند که افراد جابجا شده به زمین، صـیدگاه 

کـه حقـوق و    چنـان  هـاي جـایگزین دسترسـی دارنـد؛ آن     معیشت
  هاي دیگران را به خطر نخواهند افکند. معیشت

  
  هاي مربوط به تصدي زمین، صیدگاه و جنگل درگیري. 25
ها بـراي پیشـگیري و رفـع مسـایل زمـین، صـیدگاه و        تمام طرف  .1ـ25

ان یابنـد  ها باید گام بردارند و اطمینـ  جنگل در مقام علت درگیري
هـاي سـکونت در شـرایط     گري شـامل موقعیـت   که جوانب تصدي

گیري  الملل در طول مدت و پس از شکل منطبق با حقوق بشر بین
  بینی خواهد شد. درگیري تعیین و پیش
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هـا در سـازگاري بـا     ها باید اطمینان یابند که تمـام فعالیـت   دولت  .2ـ25
و تعهــدات  الملــل هــا در حقــوق ملــی و بــین الزامــات موجــود آن

المقـدور   الملل و حتی اي و بین داوطلبانه نسبت به ابزارهاي منطقه
محتواي موافقتنامه مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکـل آن و  
اصول ملل متحد در مورد بازگشت مسکن و ملک براي پناهندگان 

(قواعد عودت بـه سـرزمین و خانـه و کاشـانه)      1و افراد رانده شده
ها در طول مدت و پس از برخوردها بایـد در مـورد    باشد. دولت می

گري مشروع به حقوق انسـانی قابـل اعمـال احتـرام      حقوق تصدي
  گذارند.

گري منجر به برخـورد نگـردد بهتـر آن      که مسایل تصدي براي آن  .3ـ25
آمیز براي حل مسئله  ها از طریق ابزارهاي صلح است که تمام طرف

ها و قوانین مربوطه را  باید سیاست ها اقداماتی به عمل آورند. دولت
تواند موجب برخورد گردد  براي رفع تبعیض و سایر عواملی که می

توانند سـازوکارهاي   ها در شرایط مناسب می بازنگري نمایند. دولت
هاي منصفانه، قابـل اتکـا، حسـاس بـه مباحـث       محلی را که روش

 آمیـز را بـراي حـل فـوري     جنسیتی، قابل دسترس و غیر تبعـیض 
گري بر زمین، صیدگاه و جنگل فـراهم   اختالفات مربوط به تصدي

  سازند به کار گیرند. می
ها باید بکوشند تـا   ها و دیگر طرف ها دولت در هنگام بروز درگیري  .4ـ25

گري مشروع موجود محترم شمرده شده و محافظت  حقوق تصدي
هـا   گردد و تضمین نمایند که حقـوق مـذکور توسـط سـایر طـرف     

ها در انطباق با الزامات موجـود مربـوط بـه     شود. دولت نمیپایمال 
گري را که در قلمـروي   الملل نباید حقوق تصدي حقوق ملی و بین

                                                            
1. The United Nations Principles on Housing and Property Restitution for 

Refugees and Displaced Persons 
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ها به واسطه ابزارهاي جبري و خشونت بار به دسـت آمـده بـه     آن
رسمیت بشناسند. پناهندگان، اشخاص رانده شده و سایر کسـانی  

ـ  که تحت تأثیر برخوردها قرار گرفتـه  د بایـد در شـرایط سـالمی    ان
گري اجتماعات میزبان حفـظ گـردد.    استقرار یابند که حق تصدي

گري باید مستند شده و سپس در شـرایط   موارد نقض حق تصدي
گـري بایـد از    مناسب جبران گردد. سوابق رسـمی حقـوق تصـدي   

تخریب و سرقت مصون بمانند تا براي تشـخیص مـوارد نقـض در    
دي در دسـترس باشـد و فعالیـت    فرآیندهاي بعدي چنـین شـواه  

اصالحی ممکن تسهیل شود. در نواحی که چنین شواهدي وجـود  
گري موجود باید به بهتـرین وجـه ممکـن (بـا      ندارد حقوق تصدي

حساسیت الزم به جوانب مربوط به جنسـیت اشـخاص) از طریـق    
ها و شهادت شفاهی افراد مستند گردد. باید حق تصـدي   تاریخچه

رانده شده به رسمیت شناخته شود؛ محتـرم   پناهندگان و اشخاص
شمرده شود و محافظت گردد. بایـد اطالعـات مربـوط بـه حقـوق      

گري و به کارگیري غیر مجاز این حقوق براي تمام اشخاص  تصدي
  تحت تأثیر منتشر گردد.

در شرایط وجود برخوردهـا و هـر زمـان ممکـن یـا هنگـامی کـه          .5ـ25
هـا بایـد اطمینـان     دیگر طـرف ها و  ها فروکش نمود دولت درگیري

هایی مشخص خواهند شد که  گري به روش یابند که مسایل تصدي
به برابري جنسیتی و حمایت از حـل درازمـدت مسـایل در افـراد     
تحت تأثیر کمک نمایند. در جایی که بازگشـت بـه مکـان اصـلی     

شـدگان   گردد و در وقت مقتضی پناهندگان و رانـده  پذیر می امکان
و سـایر   1کمیسیون عالی ملل متحد براي پناهندگانباید به کمک 

مؤسسات مرتبط به شکلی داوطلبانه و سالم توام با احترام و طبـق  
                                                            
1. United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 
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هاي اصـلی خـود عـودت     اعمال به مکان المللی قابل معیارهاي بین
هـــاي اعـــاده، بازســـازي و بـــازپروري بایـــد  داده شـــوند. رویـــه

تري  وسیع آمیز، حساس به مباحث جنسیت و در سطح تبعیض غیر
تسري یابد و دعـاوي مربـوط بـه اعـاده حقـوق بایـد بـه سـرعت         

گري مردمان بومی و  هاي اعاده حقوق تصدي رسیدگی گردد. رویه
گـري سـنتی    هاي تصدي سایر اجتماعات محلی داراي حقوق نظام

  باید براي استفاده منابع اطالعاتی مرسوم مهیا گردد.
پـذیر نیسـت    هاي پیشین امکان در جایی که اعاده حقوق در مکان  .6ـ25

باید در مورد فراهم آوردن دسترسی مطمئن بـه زمـین، صـیدگاه،    
جنگل و معیشت جایگزین براي پناهندگان و اشخاص رانده شـده  

ها مذاکره گردد تا اطمینان یابند که  با جوامع میزبان و دیگر طرف
هــاي دیگــران را بــه مخــاطره  اســکان مجــدد ایــن افــراد معیشــت

پـذیر   هاي خاص، افراد آسیب د. در صورت امکان باید رویهافکن نمی
گردد با دسترسـی   سرپرست نیز می را که شامل زنان و کودکان بی

  ایمن به زمین، صیدگاه و جنگل برخوردار سازند.
هــا و قــوانین بــراي تشــخیص  در شــرایط مقتضــی بایــد سیاســت  .7ـ25

ند. در هـا بـازنگري شـو    هاي ماقبل و همزمان بـا درگیـري   تبعیض
شرایط مناسـب و ضـروري بایـد مؤسسـات مـرتبط بـراي توزیـع        

پـذیر   گـري مسـئولیت   خدمات ضروري ویژه حکمرانـی بـر تصـدي   
 بازگشایی شوند.
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 فتمهگفتار 
 

 گسترش، اجرا، پایش و ارزشیابی
 
  

  مسئولیت. 26
ها بر اساس ماهیت داوطلبانه این مجموعـه از رهنمودهـا در    دولت  .1ـ26

  اند. ها داراي مسئولیت ش و ارزشیابی آناجرا، پای
اي  گردند که در سـطوح محلـی، ملـی و منطقـه     ها تشویق می دولت  .2ـ26

هـا و   اندازي کنند و یا برنامـه  هایی را راه هاي کاري و چارچوب برنامه
هاي موجود را براي همکاري در اجراي این رهنمودهـا بـه    چارچوب

یـک حـوزه اداري پـایش و     هـاي اجرایـی را در   کار گیرنـد؛ فعالیـت  
گـري و بهبـود    ارزشیابی کنند و آثار اقدامات حکمرانی را بر تصـدي 

امنیت غذایی و نیز تحقق روزافزون حـق غـذاي کـافی در قلمـروي     
امنیت ملی و توسعه پایدار ارزشیابی نمایند. این فرآیند باید فراگیـر،  

و مشارکتی، حساس به مباحث جنسیتی، قابـل اجـرا، هزینـه کـارآ     
تواننـد در پـی    ها بـراي اجـراي ایـن وظـایف مـی      پایدار باشد. دولت

  المللی فائو باشند. اي و بین دریافت حمایت از سوي اعضاي منطقه
هـاي   شرکاي توسعه، مؤسسـات تخصصـی ملـل متحـد و سـازمان       .3ـ26

هـا   هـاي داوطلبانـه دولـت    گردند که از تالش اي تشویق می منطقه
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هاي جنوب  مودها که شامل همکاريبراي اجراي این مجموعه رهن
تواند شامل  گردد حمایت نمایند. حمایت مزبور می جنوب نیز می -

همکاري فنی، کمک مالی، توسعه ظرفیت سازمانی، توزیع دانش و 
گـري و   هـاي ملـی تصـدي    تبادل تجارت، کمک به توسعه سیاست

  انتقال فناوري باشد.
عنـوان مجمعـی    ی بایـد بـه  اي با موضوع امنیت غذایی جهان کمیته  .4ـ26

گران مرتبط از تجارب یکـدیگر فـرا    پدید آید که در آن تمام کنش
گیرند و پیشرفت در اجـراي ایـن مجموعـه رهنمودهـا و ارتبـاط،      

ها را ارزیابی نمایند. بنابراین دبیرخانه کمیتـه   اثرگذاري و تأثیر آن
امنیت غذایی جهانی با همکاري گروه مشـورتی بایـد در خصـوص    

ها  رفت در اجراي این رهنمودها، ارزشیابی تأثیر و مشارکت آنپیش
هـا   گري گزارش دهد. ایـن گـزارش   در پیشبرد حکمرانی بر تصدي

اي،  باید جهـان شـمول و شـامل بسـیاري مـوارد، تجـارب منطقـه       
  هاي فرا گرفته باشند. هاي برگزیده و درس فعالیت

بخـش خصوصـی   هاي جامعه مـدنی و   ها شامل سازمان تمام طرف  .5ـ26
هاي مشترکی را براي تـرویج و اجـراي    گردند که تالش تشویق می

هـاي ملـی    ها و زمینـه  این مجموعه رهنمودها در انطباق با اولویت
شـوند اطالعـات    هـا ترغیـب مـی    خویش به کار گیرند. تمام طـرف 
پـذیر را بـراي بهبـود     گري مسئولیت مربوط به حکمرانی بر تصدي

  اقدامات منتشر سازند.
  
  




