
1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 1الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

اعادة التوطين القسرية

 المقدمة

 1يصـف هـذا المنشـور سياسة البنك        - 1
واجـراءاته بشـأن اعـادة التوطيـن القسرية،         
والشـروط التي يتوقع أن يستوفيها المقترضون       
في المشروعات التي تنطوي على عمليات اعادة       

ويعتبر تخطيط وتمويل عملية    . 2توطيـن قسرية  
ة مكونات في   اعادة التوطين سواء أكان ذلك بمثاب     

مشـروعات أو مشروعات قائمة بذاتها جزءا ال        
يتجزأ من عملية اعداد المشروعات التي تتسبب       

لذا يجب في مرحلة    . في عملية التهجير القسري   
مـبكرة من دورة المشروع استعراض أية عملية        
تنطوي على نزع ملكية أراض أو تعتبر مشروعا    

 ألغراض) ب(أو الفئة   ) أ(مصـنفا ضمن الفئة     

                                                 
المؤسسة الدولية للتنمية،   " البـنك "  يشـمل اصـطالح       1

االعتمادات التي تقدمها   " قروضال"ويشـمل اصـطالح     
 .المؤسسة الدولية للتنمية

اعادة   أنظـر أيضـا مطـبوعة البنك الدولي المعنونة            2
 ، الدراسة الفنية    التوطيـن القسرية في مشروعات التنمية     

 ).1988البنك الدولي، : واشنطن العاصمة (80رقم 

 لتحديد الشروط الخاصة باعادة     3التقيـيم البيئـي   
 ).20الفقرة (التوطين المحتملة 

تتسـبب عـادة مشروعات التنمية التي        - 2
 للناس في حدوث    4تنطوي على التهجير القسري   

حيث تؤدي الى   : مشـاكل اقتصادية وبيئية حادة    
تفكـيك أنظمة االنتاج؛ وفقدان األصول االنتاجية       

ر أشخاص الى بيئات قد     ومصادر الدخل؛ وتهجي  
تكـون مهاراتهم أقل مالءمة لها وتكون المنافسة        
علـى المـوارد أكبر؛ واضعاف بنية المجتمعات        
ــتت    ــية؛ وتش ــبكاتها االجتماع ــية وش المحل

                                                 
  Annex A, .00 4OD  منشور العمليات التوجيهي رقم  3

 mental AssessmentEnviron  التقييم  ، الملحـق أ بعنوان
 .18 ، الفقرة البيئي

) أ(  يمكـن أن تشمل هذه المشروعات تشييد أو اقامة            4
البنية ) ج(المـدن أو الموانـئ الجديدة،       ) ب(السـدود،   

) هـ(المناجم،  ) د(األساسـية االسـكانية والحضـرية،       
طرق خطوط السكك الحديدية أو ال    ) و(المصانع الكبيرة،   

المنتزهات الوطنية أو   ) ح(قنوات الري،   ) ز(الرئيسـية،   
كمـا أن الالجئين بسبب الكوارث      .  المـناطق المحمـية   

الطبيعـية أو الحـروب أو الحروب األهلية يعتبرون من          
، ولكن هذا المنشور ال يتطرق      .المعـاد توطيـنهم قسرا    

 508OD. ,أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم   (اليهم 

 cy Recovery AssistanceEmergen مساعدات  ، بعنوان
      .)معالجة حاالت الطارئ



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 2الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

المجموعـات التـي تـربطها صـالت القربى؛         
وتدهور الهوية الثقافية والسلطة التقليدية وامكانية      

 عملية اعادة وقد تسبب. تـبادل العون والمساعدة   
التوطيـن القسرية مشقات وافقار وأضرار بيئية       
طويلـة األمد ما لم يتم تخطيط وتنفيذ اجراءات         

 .5مالئمة بعناية ودقة

 أهداف السياسات

تهـدف سياسـة البـنك المتصلة باعادة         - 3
التوطيـن الى ضمان حصول األفراد المهجرين       
بسبب مشروع على الحصول على منافع من ذلك        

 وتعتبر اعادة التوطين القسرية جزءا      .المشـروع 
ال يتجزأ من تصميم المشروع، ويجب أن تعالج        

، )28الفقرة  (فـي أولى مراحل اعداد المشروع       
ــية المتصــلة  ــبارات التال مــع مــراعاة االعت

  :بالسياسات

(i)  يتعيــن تجنــب اعــادة
ــرية أو  ــن القس التوطي
تقلـيلها الـى أدنى حد      
ممكـن باستطالع كافة    

ة السليمة  التصاميم البديل 
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 Environmental Assessment التقييم  ، الملحق أ بعنوان
 .3 –، والملحق أ 3 ، الفقرة البيئي

ــروعات ــى . للمش فعل
سـبيل المثال، قد يسفر     
تعديل مسار الطرق أو    
تخفيض علو سد ما عن     
تخفـيض ملحـوظ في     
الحاجـة الـى عمليات     

 .اعادة التوطين

(ii)       حيـن ال يمكـن تجنب
التهجير،  ينبغي وضع    
خطـط لعملـيات اعادة     

وينبغي وضع  . التوطين
تصـور كافـة عمليات     
اعـادة التوطين القسرية    

ــيذها ــبارها وتنف  باعت
، مــع بــرامج انمائــية

تـزويد المعاد توطينهم    
بمـا يكفي من الموارد     
ــرص  ــتثمارية وف االس

نصيب الحصـول على    
. مـن مـنافع المشروع    

فالمهجــرون يجــب أن 
تعويضهم عما  ) 1: (يتم

خسـروا بتكلفة االحالل    
الــتامة قــبل االنــتقال 

) 2(الفعلي من المكان؛ و   



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 3الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

مساعدتهم على االنتقال   
ـ    ناء الفترة  واعالـتهم أث

االنتقالـية فـي الموقع     
الذي يعاد توطينهم فيه؛    

ــي ) 3(و ــاعدتهم ف مس
الجهـود التـي يبذلونها     
ــتويات   ــين مس لتحس
معيشــتهم الســابقة،  
وقدرتهـم علـى كسب     
ــتويات   ــل، ومس الدخ
انـتاجهم؛ أو على األقل     

. اسـتعادة هـذه األمور    
وينبغـي ايـالء اهتمام     
خـاص الحتياجات أشد    

رها الفئات المعتزم تهجي  
 .فقرا

(iii)     يتعيـن تشجيع مشاركة 
المجـتمعات المحلية في    
تخطـيط وتنفيذ عمليات    

كما . اعـادة التوطيـن   
ينبغــي اقامــة أنمــاط 
ــي   ــيم االجتماع التنظ
ــاندة   ــة، ومس المالئم
المؤسسـات االجتماعية   
والثقافــية الخاصــة  

بالسكان المعاد توطينهم   
 واستخدامها  6ومضيفيهم

 .الى أقصى حد ممكن

(iv)     سكان  ينبغـي دمـج ال
المعاد توطينهم اجتماعيا   
ــي   ــاديا فـ واقتصـ
ــية  ــتمعات المحل المج
المضيفة لهم بغية تقليل    
اآلثــار الســلبية علــى 
ــية  ــتمعات المحل المج

. المضيفة الى أدنى حد   
وأفضل أسلوب لتحقيق   
هـذا الدمج هو تخطيط     
عملـيات اعادة التوطين    
لـتكون فـي المــناطق   
المستفيدة من المشروع،   

مع ومن خالل التشاور    
 .المجتمعات المضيفة

(v)     ينبغي تأمين األرض و 
ــية  ــاكن والبنـ المسـ
األساسـية وتعويضات   
أخرى للمتضررين من   

                                                 
  المجـتمعات المضـيفة هي المجتمعات التي يفد اليها           6
 .عاد توطينهمالم



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 4الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

جـراء المشـروع، من     
السـكان، والمجموعات   

 واألقلــيات 7األصــلية،
العرقية والرعاة الذين قد    
يكون لهم حقوق انتفاع    
أو حقـوق عرفـية في      
ــوارد  األرض أو المـ
األخـرى التـي تؤخذ     

ــالح ال ــروعلص . مش
ويجـب أال يعتبر عدم     
وجـود سـندات ملكية     
قانونية لألرض لدى تلك    
ــائال دون   ــئات ح الف

 .استحقاقها التعويض

 تخطيط عمليات اعادة التوطين

حين ال يمكن تجنب تهجير السكان على        - 4
، يجب وضع خطة اعادة توطين      8نطـاق واسـع   
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,  Tribal People in Bank Financed Projects  بعـنوان ، 
الشـعوب القبلية في المشروعات التي يمولها البنك الذي         

  4OD 40.سيعاد اصداره كمنشور عمليات توجيهي رقم  

  Tribal People,  ة   بعنوان الشعوب القبلي.    
على (  عندما يكون عدد المزمع اعادة توطينهم صغيرا          8

، قد يكون   ) شخص 200 و   100سـبيل المـثال، ما بين       
الـتعويض المالئم عن األصول والمساندة اللوجستية في        

. مفصـلة مع جدول زمني وموازنة خاصة بذلك       
عادة التوطين في ضوء    وينبغـي وضـع خطط ا     

اســتراتيجية أو مجموعــة اجــراءات انمائــية 
تستهدف تحسين القاعدة االقتصادية للسكان المعاد      

وتشير الخبرة  . توطينهم، أو على األقل استعادتها    
العملية الى أن التعويضات المالية وحدها ال تكفي        

ولذلـك من الممكن جعل اعادة التوطين       . عـادة 
عادة التوطين، شريطة   الطوعية جزأ من خطة ال    

أن تشـمل الخطـة اجراءات لمعالجة األوضاع        
وينبغي اعطاء  . الخاصـة للمعـاد توطينهم قسرا     

األفضـلية السـتراتيجيات اعـادة التوطين التي        
تنطوي على اعطاء أراض للمهجرين من مواقع       

واذا لم تكن األراضي المالئمة متوفرة،      . زراعية
ي على اعطاء   يمكن اعتماد استراتيجيات ال تنطو    

أراض بـل علـى فرص عمل أو العمل لحساب          
 . الذات

 محتويات الخطة

يجـب عـادة أن تشمل محتويات خطة         - 5
اعادة التوطين ودرجة تفصيلها، وهي ما يتفاوت       
بـتفاوت الظـروف وال سيما حجم عملية اعادة         

                                                                          
االنـتقال ومـنح بدالت االنتقال هي المتطلبات الوحيدة         

غـير أن المـبادئ التي يتم على أساسها تقديم          .الالزمـة 
ت لهم هي نفس المبادئ المعتمدة للفئات األكبر        التعويضا

 .عددا
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OD 4.30المنشور 

 17 من 5الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

       (viii)    الحصـول على
ــل،   ــرص العم ــب، وف التدري

 ؛)18الفقرة (واالئتمان 

التوطيـن، بـيانا باألهداف والسياسات، وموجزا
 :اليتنفيذيا، فضال على النص على الت

(i)  ــؤوليات المسـ
 ؛)6الفقرة (التنظيمية 

(ii)  ــاركة  مشــ
المجتمعات المحلية واالندماج مع    
الجماعـات السـكانية المضيفة     

 ؛)10 الى 7الفقرات من (

(iii)  ــح  المســـ
الفقرة (االجتماعـي االقتصادي    

 ؛)11

(iv)   االطار القانوني 
 ؛)12الفقرة (

(v)   المواقع البديلة 
13الفقرة  (للمشروع واختيارها   

 ؛)

(vi)  ل  تثمين األصو
ــنها   ــتعويض ع ــودة وال المفق

 ؛)16 الى 14الفقرات من (

(vii)   حيازة وامتالك
األراضــي ونقــل حــيازتها أو 

 ؛)17الفقرة (ملكيتها 

(ix)  ،ــكن  المســ
والبنـية األساسـية، والخدمات     

 ؛)19الفقرة (االجتماعية 

(x)    حمايـة البيئة 
 ؛ و)20رة الفق(وادارة شؤونها 

(xi)   وضع الجدول 
الزمني للتنفيذ، والرصد، والتقييم    

 ).22و 21الفقرتين (

ويجب اعداد تقديرات لهذه لتكاليف هذه األنشطة،       
ووضع موازنات وجداول زمنية لتنفيذها بالتنسيق      
مـع األشـغال الماديـة للمشـروع االستثماري         

 .الرئيسي

 المسؤوليات التنظيمية

ــتحمل المقــترض مســؤولية - 6  اعــادة ي
ويجب وضع االطار التنظيمي الدارة     . التوطيـن 

عمليات اعادة التوطين أثناء اعداد المشروعات،      
وتوفير الموارد الكافية للمؤسسات المسؤولة عن      

كما يجب تدعيم قدرات المؤسسة المسؤولة      . ذلك
عن عمليات اعادة التوطين اذا كانت الهيئات التي       
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 17 من 6الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي
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مشروعات تـنفذ مشـروعات البنية األساسية أو        
أخـرى فـي قطاعـات محددة ال تملك الخبرة          
والتصور العام الالزمين لتصميم وتنفيذ عمليات      

ومن بين األساليب البديلة انشاء     . اعـادة التوطين  
وحـدة خاصة في اطار المشروع المعني تكون        
مسـؤولة عن عمليات اعادة التوطين، ويمكن أن        
يؤدي ذلك الى مشاركة هيئات تنفيذية أخرى في        

ومن البدائل األخرى أن يعهد بالمسؤولية      . لعمليةا
عـن عمليات اعادة التوطين الى الجهاز االداري        
فــي المــنطقة أو المديــنة لمعرفــته بالســكان 
والمـنطقة، وقدرته على تعبئة الخبرات المحلية،       
وتحدثه بلغة سكان المعاد توطينهم، مما يمهد في        
نهايـة المطـاف لتولـيه مسؤولية ادماجهم في         

وقد يوجد  . لجماعات السكانية والمناطق المضيفة   ا
أيضـا مجـال كبـير الشـراك المنظمات غير          
الحكومـية فـي تخطيط عمليات اعادة التوطين        

 .9وتنفيذها ورصدها

مشـاركة المجـتمعات المحلـية واالندماج مع        
 الجماعات السكانية المضيفة
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Supported -Nongovernmental Organizations in Bank

Activities  اشراك المنظمات غير الحكومية في   بعنوان
 .األنشطة التي يساندها البنك

يفضـل معظم المهجرين االنتقال كجزء       - 7
 سكني قائم أو مجموعة     من مجتمع محلي أو حي    

ويمن زيادة تقبل خطة اعادة     . مـن ذوي القربى   
التوطين وتخفيف وطأة التمزق الناجم عن اعادة       
التوطيـن، عـن طـريق نقـل األشخاص في          
مجموعـات، وتخفـيض درجة تشتتهم، والحفاظ       
علـى أنماط التنظيم االجتماعي القائمة، واالبقاء       
علـى القـدرة علـى الوصـول الى الممتلكات          

، عن  .)المعابد ومراكز الحج، الخ    (10الحضارية
 .طريق نقل هذه الممتلكات اذا استدعى األمر

يعتـبر اشـراك المعـاد توطينهم قسرا         - 8
والمضـيفين لهـم فـي التخطيط السابق لعملية         

ويجب توقع حدوث   . االنـتقال أمرا بالغ األهمية    
. معارضـة أولـية لفكرة اعادة التوطين القسرية       

التعاون والمشاركة والمعلومات   وللحصول على   
االسـترجاعية، يجـب اعـالم المتأثريـن من         
المضـيفين والمـزمع اعادة توطينهم والتشاور       
معهـم بصورة منتظمة، أثناء اعداد خطة اعادة        

. التوطيـن، بشأن الخيارات المتاحة لهم وحقوقهم      

                                                 
  11OPN 03. ,ات رقم    أنظـر مذكرة سياسة العملي 10

Financed -Management of Cultural Property in Bank

  Projects  ادارة الممـتلكات الحضـارية في      بعـنوان
، التي سيعاد اصدارها    المشـروعات التـي يمولها البنك     

Cultural Property.50   4 كمنشور عمليات توجيهي رقم  

    .الممتلكات الحضارية  بعنوان  
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كما يجب تمكينهم من االختيار من مجموعة من        
ومن . يلة المقبولة عملـيات اعـادة التوطين البد     

الممكن اتخاذ هذه الخطوات مباشرة أو من خالل        
وقد . زعمـاء وممثليـن رسميين وغير رسميين      

دلـت الخـبرة العملـية على أن المنظمات غير          
الحكومية المحلية تتمكن في كثير من األحيان من        
تقديم مساعدة قيمة وضمان المشاركة السليمة من       

 الى ذلك،   اضافة. جانـب المجـتمعات المحلـية     
يتعيـن اتاحة الترتيبات المؤسسية كاالجتماعات      
المنـتظمة بيـن المسـؤولين عن المشروعات        
والمجتمعات المحلية للمعاد توطينهم ومضيفيهم،     
بغـية التعبـير عن مصادر قلقهم بشأن برنامج         
اعادة التوطين لموظفي المشروع طوال مرحلتي      

ويجب ايالء اهتمام خاص    . 11التخطـيط والتنفيذ  
لضـمان التمثيل الكافي في هذه الترتيبات للفئات        

                                                 
 المحتمل أن تنشأ نزاعات من أنواع مختلفة أثناء           من  11

وقد تتخذ  . عملـية تنفيذ خطة اعادة التوطين المتفق عليها       
هذه النزاعات شكل اجراءات استئناف تتعلق بالتعويضات       
التـي يجب دفعها للمتضررين، ونزاعات بين المهجرين        
والمضـيفين، وتظلمات الهيئات المسؤولة عن تنفيذ اعادة      

لذلك من  . يما يتعلق بالخدمات الموعودة، الخ    التوطيـن ف  
المهم وضع خطط لحل النزاعات بشأن كافة خطط اعادة         

ويجب أن تراعى هذه الخطط، قدر االمكان،       . التوطيـن 
االجـراءات المطـبقة حالـيا لحل النزاعات في البلد أو           

 .  المنطقة المعنية

المعرضة للمعاناة كالسكان األصليين، واألقليات     
 .العرقية، والذين ال يملكون أراض والنساء

يجـب أن تعـالج الخطـة عملية اعادة          - 9
التوطيـن علـى المجموعات السكانية المضيفة       

ويجب اعالم  . للمهجرين وأن تخفف من وطأتها    
ة المحلـية والمجتمعات المحلية     سـلطات االدار  

ويجب أن  . المضـيفة للمهجرين والتشاور معها    
تدفـع فـورا أيـة مبالغ تستحق للمضيفين لقاء          
األرض أو األصـول األخـرى التي تقدم للمعاد         

وقـد تنشـأ نزاعات بين المضيفين       . توطيـنهم 
والمعـاد توطيـنهم نظـرا الزدياد الطلب على         

، أو  .مات، الخ األراضـي والمياه والغابات والخد    
اذا قدمـت الـى المعاد توطينهم خدمات ومنازل         

ويجب أن تتحسن   . أفضـل ممـا لدى المضيفين     
األوضـاع والخدمـات فـي المجتمعات المحلية        
المضـيفة للمهجرين، أو على األقل يجب أن ال         

كما أن تحسين خدمات التعليم، وامدادات      . تسوء
ة المـياه، والرعاية الصحية، والخدمات االنتاجي     

لكلـتا المجموعتيـن يهيئ مناخا اجتماعيا أفضل        
وعلى المدى الطويل، من شأن     . لتحقيق تكاملهما 

االسـتثمارات االضـافية أن تسـاعد فـي منع          
 .النزاعات وضمان تحقيق أهداف المشروع

يتطلب نجاح عمليات اعادة التوطين نقل       - 10
المسؤولية في الوقت المالئم من هيئات التوطين       
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نين أنفسهم، واال فقد تنشأ عالقة      الـى المسـتوط   
اتكالـية، مما قد يقيد موارد هذه الهيئات في عدد          
محـدود مـن المشـروعات التي تشرف عليها         

ولذلـك يجب تشجيع القيادات     . بصـورة دائمـة   
المحلـية على تحمل مسؤولية ادارة شؤون البيئة        

 .وصيانة البنية األساسية

 المسح االجتماعي االقتصادي

تستند خطط اعادة التوطين الى     يجب أن    - 11
معلومـات حديثة العهد عن نطاق وأثر عمليات        
. اعــادة التوطيــن علــى الســكان المهجريــن

وباالضـافة الـى وصـف الخصائص األسرية        
المعـيارية، يجب أن تصف المسوح االجتماعية       

ــزمع ) أ: (االقتصــادية ــة الم ــم المجموع حج
معلومـات عن قاعدة الموارد     ) ب(تهجـيرها؛   

لـة للمجموعة السكانية المعنية، بما في ذلك        الكام
الدخـل المـتحقق مـن القطـاع غير الرسمي          

واألنشطة غير الزراعية ومن األمالك المشتركة؛       
مـدى تعرض المجموعات المعنية لخسائر      ) ج(

البنية ) د(األصـول بصـورة كلـية أو جزئية؛         
األساسـية العامـة والخدمـات االجتماعية التي        

ـ (سـتتأثر؛    سسـات الرسـمية وغير     المؤ) هـ
مـثل مـنظمات المجتمعات المحلية،      (الرسـمية   

والجماعـات المسـؤولة عن الشعائر والطقوس،       
التـي يمكن أن تساعد في وضع وتنفيذ        .) الـخ 

المواقف من أساليب   ) و(برامج اعادة التوطين؛ و   
ويتعين اجراء المسوح   . اعـادة التوطيـن البديلة    

 األسر  االجتماعـية االقتصـادية وتسجيل أسماء     
المتأثرة، في أبكر وقت ممكن من أجل منع تسلل         

 .أشخاص غير مستحقين للتعويضات

 

 االطار القانوني

من الضروري فهم القضايا القانونية التي       - 12
تـنطوي علـيها عملـيات اعادة التوطين فهما         

. واضـحا يسـهل وضـع خطط لها قابلة للتنفيذ         
ر ويتعين اجراء تحليل بهدف تحديد طبيعة االطا      

القانوني لعمليات اعادة التوطين المزمعة، بما في       
نطـاق صـالحيات االسـتيالء على       ) أ: (ذلـك 

األمـالك للمصلحة العامة، وطبيعة التعويضات      
المرتـبطة بذلك، سواء من حيث أسلوب التثمين        

االجراءات ) ب(أو مـن حيـث توقيـت الدفع؛         
القانونية واالدارية السارية المفعول، بما في ذلك       

ءات االستئناف واالطار الزمني العادي لهذه      اجرا
اجراءات توثيق ملكية األراضي    ) ج(االجراءات؛  

القوانيـن واللوائـح التنظيمية     ) د(وتسـجيلها؛ و  
الخاصـة بالهيـئات المسؤولة عن تنفيذ عمليات        
اعـادة التوطين، وتلك المتعلقة بالتعويضات عن       
األراضــي، ودمجهــا، واســتخدامها، والبيــئة، 

 .م المياه، واالنعاش االجتماعيواستخدا
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 المواقع البديلة واختيارها

يعتـبر تحديـد عدة مواقع بديلة وتعيين         - 13
حـدود المواقـع المخـتارة خطوة بالغة األهمية         
بالنسـبة لعملـيات اعـادة التوطين في المناطق         

وبالنسبة . الريفـية والحضـرية على حد سواء       
العـادة التوطيـن في أراض جديدة، ينبغي أن         
تكـون الطاقـة االنتاجـية والمميزات المكانية        
مسـاوية علـى األقل لما كانت عليه في الموقع          

التعويض عن  "ويشجع البنك اعتماد نهج     . القديـم 
بمعنى تقديم أرض بديلة مكافئة     " األرض بأرض 

وبالنسبة للسكان  . على األقل لألرض التي فقدت    
المعـاد توطينهم في المناطق الريفية، فان الري،        

ستصالح األراضي، وتنمية محاصيل األشجار،     وا
وتكثـيف االنتاج وغير ذلك من االبتكارات غالباً        
مـا توفـر امكانـات انتاجية كافية في مساحات          
محـدودة من األرض العادة توطين العاملين في        
األنشـطة الزراعية، حتى في الدول ذات الكثافة        

ويجب عند اختيار المواقع    . السـكانية المـرتفعة   
ـ  باه الـى مـدى توفر مصادر الدخل غير         االنت

صيد األسماك، جمع منتجات الغابات،     (الزراعي  
التـي تكمل الدخل    ) العمالـة الموسـمية بأجـر     

وبالنسبة للسكان المعاد توطينهم في     . الزراعـي 
المـناطق الحضـرية، يجـب أن يضمن الموقع         
الجديـد امكانـية مماثلـة للحصول على فرص         

الخدمات، وفرص  العمـل، والبنـية األساسية، و     

وبالنسـبة لعمليات اعادة التوطين في      . االنـتاج 
المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، يجب       

وضع ترتيبات مؤسسية   ) أ: (علـى المقـترض     
وفنـية لتحديد واعداد مواقع اعادة التوطين، مثل        
ــيع قطــع األرض الصــغيرة، واصــالح  تجم
األراضـي البور، وتسوية األراضي، وتقسيمها      

وضع جداول  ) ب(؛  )مصاطب( مدرجـات    الـى 
زمنـية وموازنـات العـداد المواقع وتسليمها        

اتخاذ الترتيبات القانونية لنقل    ) ج(للمسـتحقين؛   
وعند الضرورة،  ) د(الملكية الى المعاد توطينهم؛     

بحـث امكانـية التجمـيد المؤقت لمعامالت بيع         
وشـراء األراضي الواقعة في اطار منطقة اعادة        

. ة منع المضاربة على أسعارها    التوطيـن، بغـي   
ومـع أن البـنك ال يقـدم عادة قروضاً القتناء           
األراضـي، فانه يمكن أن يمول عمليات تحسين        

 .األراضي الستيعاب السكان المعاد توطينهم

 تثمين األصول المفقودة والتعويض عنها

 يجـب أن يحدد ثمن األصول المفقودة بما         -14
ل دفع  ويجـري تسهي  . يعـادل تكلفـة احاللهـا     
ايالء اهتمام خاص   ) أ: (التعويضـات عن طريق   

لكفايـة الترتيبات القانونية المتعلقة بتوثيق ملكية       
تعمــيم ) ب(األراضــي وتســجيلها واشــغالها؛ 

القوانيـن واللوائـح التنظيمـية المتعلقة بالتثمين        
والـتعويض علـى األشخاص المزمع تهجيرهم؛       
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 وضع معايير تحديد أهلية األسر المتضررة     ) ج(
العـادة التوطين، على سبيل المثال األسر التي        
فقـدت جـزءا مـن أصولها ولكنها لم تعد تنعم           
بالسـالمة االقتصـادية يجب أن تعتبر مستحقة        

وضع آليات لمنع   ) د(العـادة التوطيـن التامة؛      
مغتصبي األراضي وواضعي اليد عليها بصورة      
غـير قانونية، بمن في ذلك غير المقيمين، الذي         

اً لالسـتفادة من هذه المزايا، من       يفـدون سـعي   
المشـاركة فـي ترتيـبات التعويض، وذلك عن         
طـريق التسـجيل المبكر ألعداد وأسماء السكان        

 .اعادة التوطين/المتضررين المستحقين للتعويض

 ليس من السهل تقييم بعض أنواع الخسارة        -15
الخدمات ) أ: (والـتعويض عـنها نقـداً، ومنها      

والموردون؛ ) الزبائن (المتعاملون) ب(العامـة؛   
. مناطق صيد األسماك أو الرعي أو الغابات      ) ج(

ولـذا يجب السعي التاحة فرص الحصول على        
مـوارد وفرص لكسب الدخل تكون مكافئة مادياً        

 .ومقبولة اجتماعياً

 من بين الفئات الضعيفة المعرضة لمخاطر       -16
خاصـة جماعـات السـكان األصليين، واألسر        

لمحــرومة مــن ملكــية المحــرومة أو شــبه ا
األراضـي، واألسـر التي تعولها أناث، وهؤالء        
جمـيعاً قـد ال تشـملهم الحمايـة التي تتيحها           
التشـريعات الوطنـية المـنظمة للتعويض عن        

ولذا يجب  . األراضي، مع أنهم من بين المهجرين     
أن تشمل خطة اعادة التوطين المعنية تخصيص       

ولة أراض أو استراتيجيات تحقيق دخل بديل مقب      
اجتماعـياً، بغية حماية مصادر وسبل رزق هذه        

 .الفئات

 حيازة وامتالك األراضي ونقل ملكيتها

 يجـب أن تستعرض خطط اعادة التوطين        -17
األنظمة الرئيسية لحيازة األراض ونقل ملكيتها ،       

وأنظمة ) المشاع(بمـا فـي ذلك األمالك العامة        
حقـوق االنتفاع غير المسجلة بحجج ملكية والتي   

ـ  نظمها آلـيات معـترف بها محلياً لتخصيص        ت
والهـدف مـن ذلك معاملة الحقوق       . األراضـي 

العرفـية والرسمية معاملة متكافئة قدر االمكان        
ويجب أن  . عند وضع قواعد التعويض واجراءاته    

تعـالج هـذه الخطط القضايا التي تثيرها أنظمة         
بما . الحيازة المختلفة القائمة في منطقة المشروع     

اسـتحقاق الجماعـات السكانية     ) أ: (فـي ذلـك   
اجراءات ) ب(المعتمدة على األرض للتعويض؛     

التثمين المطبقة بالنسبة لمختلف أنواع الحيازات؛      
اجراءات التظلم المتاحة لحل النزاعات حول      ) ج(

ويجب أن تنص الخطط على . امـتالك األراضي  
اجـراء عملـيات مسح األراضي وتنظيم حيازة        

 من مراحل وضع    األراضـي فـي أول مرحلة     
كما يتعين أن تشمل الخطط تقديرات      . المشـروع 
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تقريبـية للوقت الالزم الستمالك األراضي ونقل       
 .ملكيتها

الحصـول علـى التدريـب، وفـرص العمل،         
 واالئتمان

 مـن غير الممكن عادة االعتماد على النمو         -18
االقتصـادي العـام لحماية مصالح المجموعات       

ولذا، هناك حاجة   . اتالسكانية المتأثرة بالمشروع  
الـى وضع استراتيجيات بديلة لتشغيل المهجرين       
غـير العامليـن في الزراعة، أو حين ال تكون          
األرض التـي يمكن أن تتاح كافية للتوزيع على         

ويجب أن تستفيد   . كافـة المزارعيـن المهجرين    
خطـة اعادة التوطين، حيثما أمكن، من األنشطة        

 االستثمار  االقتصـادية الجديـدة التـي يتـيحها       
. الرئيسـي الـذي استدعى تنفيذ عملية التهجير       

ويجب حيثما كان مالئماً بحث توفير كافة األمور        
التدريـب المهنـي، والمشورة الخاصة      : التالـية 

بايجـاد فرص العمل، والنقل الى أماكن العمل،        
والعمل في المشروع االستثماري الرئيسي أو في       

ت، وتوفير  أنشطة اعادة التوطين، واقامة صناعا    
حوافـز للشركات لكي تتوطن في تلك المنطقة،        
وتقديـم االئـتمان واالرشاد الزراعي لمؤسسات       
األعمال الصغيرة أو تربية المائيات في الخزانات       

 .، واعطاء أفضلية التوظيف في القطاع العام

 المسكن، والبنية األساسية، والخدمات االجتماعية

ية  مـن أجـل ضـمان السـالمة االقتصاد       -19
واالجتماعـية للمجتمعات المحلية المهجرة، يجب      
تخصـيص موارد كافية لتوفير المسكن، والبنية       

، )كامدادات المياه، والطرق الفرعية   (األساسـية   
كـالمدارس، ومراكز   (والخدمـات االجتماعـية     

 وينبغي اعداد أعمال تطوير     12).الرعاية الصحية 
ية المواقع واألشغال الهندسية والتصاميم المعمار    

لمواقـع االسـكان والبنـية األساسية والخدمات        
ونظـراً ألن المساكن التي تبنيها      . االجتماعـية 

المجـتمعات المحلـية أو األسر المعنية غالباً ما         
تكـون أكثر قبوالً لدى المعاد توطينهم ومالئمة        
الحتـياجاتهم مـن المساكن التي يبنيها مقاولون،    

ار يجـب أن يعرض على المجتمعات المحلية خي       
اسـتالم موقع بناء مع البنية األساسية المالئمة،        
ومخططـات نموذجية، ومواد بناء، ومساعدات      

لتعويض المعاد توطينهم   " (بدالت تشييد "فنـية، و  
ويتعين ). عـن الدخل الضائع أثناء بناء منازلهم      

أن تراعي خطط توفير المسكن والبنية األساسية       
 .والخدمات النمو السكان المحتمل

                                                 
  مـن الحتمل أن تكون خدمات الرعاية الصحية، وال           12

 للحوامـل واألطفال والمسنين، هامة أثناء عملية        سـيما 
التهجـير وبعدهـا، وذلك لمنع ازدياد معدالت االصابة         
باألمراض ومعدالت الوفاة، نتيجة سوء التغذية والضغط       
النفسـي الـناجم عـن االقـتالع من الجذور، ومخاطر           
االصابة المتزايدة عادة باألمراض التي تنتقل عن طريق        

 .المياه



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 12الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

 لبيئة وادارة شؤونهاحماية ا

 عـادة ما يتم أثناء عملية التصنيف البيئي         -20
التــي تمهــد العــداد التقيــيم البيئــي اعتــبار 
المشـروعات التـي تشتمل على عمليات اعادة        

 ولذلك يجب أن    13).أ(توطين قسرية ضمن الفئة     
يتـناول التقيـيم البيئـي للمشروع االستثماري        

وطين اآلثار  الرئيسي الذي يستلزم عملية اعادة ت     
ويجب وضع خطة   . البيئية المحتملة لهذه العملية   

اعادة التوطين بالتنسيق مع التقييم البيئي وتعيين       
حـدود مـنطقة اعادة التوطين، وحساب الكثافة        

وفي . السـكانية االضافية لكل وحدة من األرض      
التي تنطوي مثالً على    (المشـروعات الزراعية    

لمحيطة بخزان  التهجير الى مستجمعات األمطار ا    
مـياه مـا أو الى منطقة ري رئيسية عند أسفل           

، اذا كان عدد المهجرين الوافدين      )مجـرى مائي  
كبـيراً بالنسبة الى عدد السكان المضيفين، فانه        

                                                 
 Annex .004OD ,شور العمليات التوجيهي رقم أنظر من13

  Environmental AssessmentA,     الملحـق أ، بعـنوان ،
 ,Environmental Policy for Annex B، و التقيـيم البيئي 

Dam and Reservoir  السياسة البيئية  الملحـق ب، بعنوان
أما اآلثار  . بشـأن مشـروعات انشاء السدود والخزانات      

 على اعادة التوطين القسرية فسيتم بحثها       البيئـية المترتبة  
قضايا خاصة  "، بعنوان   6بمـزيد من التفصيل في الفقرة       

 المرجع األساسي للتقييم البيئي   ، في   "فـي التقيـيم البيئي    
 ).البنك الدولي: واشنطن العاصمة(

مـن المـرجح أن تصـبح قضـايا بيئية كازالة           
الغابـات، واالفراط في الرعي، وتعرية التربة،       

من والصرف الصحي، والتلوث على جانب كبير       
الخطورة، ولذا ينبغي على الخطط اما أن تشمل        
اجراءات مالئمة لتخفيف حدة هذه المشاكل، بما       
فـي ذلـك تدريب المهجرين، أو أن تتيح اختيار          

أمـا اعادة التوطين في المناطق   . مواقـع بديلـة   
الحضـرية فتثـير قضايا أخرى متصلة بالكثافة        

مـثل طاقـة نقل الركاب، وامكانية       (السـكانية   
ل على مياه الشرب، وشبكات الصرف      الحصـو 

وقد .). الصـحي، ومرافق الرعاية الصحية، الخ     
تتـيح األساليب البناءة الدارة شؤون البيئة، التي        
تقدم من خالل خطة تخفيف حدة المشاكل البيئية        

فرصاً ومزايا جيدة   14المشمولة في التقييم البيئي،     
للسـكان المعاد توطينهم والسكان المضيفين على       

فمثالً، أعمال التشجير التعويضي    (سـواء   حـد   
الممولـة ضـمن المشـروعات ال تعوض عن         
الغابـات التـي تغمرها الخزانات وراء السدود        

). فحسـب، بل تتيح أيضاً فرص العمل المربحة       
أمـا اذا كانـت اآلثار المحتملة على البيئة غير          

                                                 
، في منشور العمليات 2، الفقرة )1( أنظر الملحق أ 14

 onmental Envir, Annex A,  .004ODالتوجيهي 

 Assessment ، 

 .التقييم البيئيبعنوان 



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 13الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

أو /مقبولة، فانه يتعين ايجاد مواقع توطين بديلة و       
 .اضافية

 ل الزمني للتنفيذ، والرصد، والتقييمالجدو

 ينبغـي تنسيق توقيت عملية اعادة التوطين        -21
مـع تنفـيذ المكـون االسـتثماري الرئيسي في          

ويجب . المشروع الذي يستدعي تنفيذ هذه العملية     
أن تشمل كافة خطط اعادة التوطين جدوالً زمنياً        
لتنفـيذ كـل مـن األنشطة الالزمة، بما يغطي          

 المبدئـي واالعداد األولي،     الوضـع األساسـي   
والتنفـيذ الفعلي لعملية اعادة التوطين، واألنشطة       

ويجب . االقتصـادية واالجتماعية الالحقة للعملية    
أن تشـمل الخطة تاريخاً مستهدفاً يتوقع بحلوله        

 .تحقق المنافع للمعاد توطينهم ومضيفيهم

 يجـب علـى المقترضـين وضع ترتيبات         -22
ة التوطين وتقييم آثارها،   لرصد تنفيذ عمليات اعاد   

وذلك أثناء اعداد المشروعات، الستخدامها أثناء      
 ويتيح الرصد نظام    15. االشـراف علـى التنفيذ    

انـذار لمديـري المشـروعات ووسـيلة للمعاد         
توطيـنهم يعلنون من خاللها احتياجاتهم وردود       
أفعـالهم على أسلوب تنفيذ عملية اعادة التوطين،        

                                                 
 7010OD.  , أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم 15

  Project Monitoring and Evaluation متابعة ، بعنوان
 .وتقييم المشروعات

يل وحدات الرصد   ويجب تمو . علـى حـد سواء    
والتقيـيم تمويـالً كافـياً وتـزويدها بالموظفين         

وقد . المتخصصـين في عمليات اعادة التوطين     
يكـون من الضروري استكمال المتابعة الداخلية       
مـن جانـب الهيـئة المنفذة بمراقبين مستقلين،         

ومن . لضمان توفر معلومات كاملة وموضوعية    
المستحسن اجراء استعراض سنوي، وفي نصف      

ويجب أن  . المدة، لعمليات اعادة التوطين الكبيرة    
يشترط على المقترضين مواصلة تقييم آثار اعادة       

كما يجب اشتراط   . التوطين والتنمية المتصلة بها   
 .قيامهم باعالم البنك بنتائج عمليات التقييم

 دور البنك وخيارات المشروع

:  يساند البنك جهود المقترضين، من خالل      -23
م فـي وضع وتقييم سياسات اعادة      مسـاعدته ) أ(

التوطيـن، واستراتيجياتهم، وقوانينهم، ولوائحهم     
تمويل تقديم  ) ب(التنظيمـية، وخططهم المحددة؛     

المساعدات الفنية لهم بغية تدعيم قدرات الهيئات       
تقديم التمويل  ) ج(المسؤولة عن اعادة التوطين؛ و    

المباشـر للتكالـيف االستثمارية لعمليات اعادة       
ويمكن أحياناً أن يمول البنك عمليات      . طيـن التو

اعـادة التوطيـن مـع أنـه لم يمول المشروع           
االستثماري الرئيسي الذي استلزم عملية التهجير      

 ).26الفقرة(واعادة التوطين



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 14الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

 يجـب على رئيس فريق العمل المعني أن         -24
يـبلغ المقترضين بسياسة البنك الخاصة بعمليات       

 األولي في دورة    ومنذ المراحل . اعـادة التوطين  
المشروع، يجب عليه، بمساعدة من موظفي البنك       
المعنيين في ادارات العمليات والبحوث واالدارة      
القانونـية، تقيـيم سياسـات الحكومة، وخبرتها        
العملـية، ومؤسسـاتها، واطارهـا القانوني فيما        

وبصورة خاصة،  . يتصل بعمليات اعادة التوطين   
 التوطين  يجـب علـيه الـتأكد من تجنب اعادة        

القسـرية أو التقلـيل مـنها الى أدنى حد، وأن           
القوانيـن واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمهجرين      
تـنص علـى الـتعويض الكافـي الحالل كافة          
ــدم   ــاعدات تق ــودة، وأن المس األصــول المفق
للمهجرين لتحسين مستوياتهم المعيشية، وقدرتهم     
على كسب الدخل، ومستويات انتاجهم السابقة، أو       

 .استعادتها على األقل

 يجب استعراض كفاية خطط اعادة التوطين       -25
مـن قـبل خـبراء اجتماعيين وفنيين وقانونيين         

ويجـب أن يقـوم متخصصون في       . مالئميـن 
عملـيات اعادة التوطين بزيارة المواقع المحتملة       

وفي . العادة التوطين واستعراض مدى مالءمتها    
يجب أن  حالـة عمليات اعادة التوطين الكبيرة،       

يكـون هـؤالء الخـبراء أعضـاء في هيئات          
 16.استعراض فنية أو بيئية مستقلة

 يمكن أن يكون تمويل البنك لعمليات اعادة        -26
بمثابة مكون في المشروع    ) أ(التوطيـن كما يلي     

االسـتثماري الرئيسـي الذي تسبب في التهجير        
اذا كانت العملية   ) ب(واسـتلزم اعادة التوطين؛     

افية، يتم تمويلها بمثابة مشروع     كبـيرة بصورة ك   
اعـادة توطيـن قائم بذاته مع مجموعة شروط          
مشـتركة مالئمـة، يعـد ويـنفذ بالتوازي مع          
المشـروع االسـتثماري الذي تسبب في عملية        

وقد يؤدي النهج الثاني الى زيادة تركيز       . التهجير
اهـتمام الـبلد المعني والبنك على وضع حلول         

بمثابة قرض  ) ج(ن؛  فعالـة لقضايا اعادة التوطي    
 وحين ال تكون احتياجات     17.اسـتثمار قطاعـي   

اعـادة التوطيـن الخاصة بكل من المشروعات        
الفرعـية معروفة سلفاً، يتعين على المقترض أن        

                                                 
 ,OD  4.00 أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم و 16

Annex B  شأن السياسية البيئية ب،  الملحق ب، بعنوان
 .مشروعات انشاء السدود والخزانات

 001OD. , أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم  17

 Bank Goals and Instruments أهداف وأدوات ،  بعنوان
 Sector ,  .208ODومنشور العمليات التوجيهي رقم. البنك

   Investments and Maintenance Loans بعنوان ،
، قيد طاعي والصيانةالقروض ألغراض االستثمار الق

 . االصدار



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 15الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

يوافـق علـى سياسات اعادة التوطين، ومبادئ        
تخطـيط، وترتيـبات مؤسسية، ومعايير تصميم       

ك لعملـيات اعادة التوطين تنسجم مع سياسة البن       
وتلبي متطلباته، كشرط من شروط الموافقة على       

ويجـب تقديم تقدير للعدد     . القـرض المطلـوب   
االجمالـي للسـكان المزمع تهجيرهم وللتكاليف       
االجمالية لعملية اعادة التوطين، فضالً عن تقييم       

ويتعين فحص  . للمواقع المقترحة العادة التوطين   
المشـروعات الفرعـية فـي قروض االستثمار        

ـ  ي من قبل الهيئة المنفذة لها، بغية ضمان        القطاع
اتساقها مع هذا المنشور التوجيهي، كما يجب أن        
يوافـق البـنك على كل مشروع منها على نحو          

وبالنسبة للبلدان التي تخطط لتنفيذ سلسلة      . منفرد
من المشروعات التي تستلزم اعادة توطين، يجب       
أن تكـون جهـود تحسـين السياسـات واألطر          

لقانونـية الخاصـة بعمليات اعادة      المؤسسـية وا  
التوطيـن جـزءاً من الحوار القطري والقطاعي        

ويجب . المسـتمر بيـن البنك والحكومة المعنية      
تجسـيد هـذه الجهود بصورة مالئمة في العمل         
االقتصادي والقطاعي وفي وثائق االستراتيجيات     

 .القطرية ومواجز المعلومات القطرية

 

 تجهيز المشروع ووثائقه

ـ  -27 ب اعـالم نائـب رئيس البنك لشؤون         يج
المنطقة المعنية بقضايا اعادة التوطين الرئيسية،      

كما يجب  . وطلـب االرشـاد منه عند الضرورة      
التشاور مع قسم البيئة االقليمي المعني، واالدارة       
القانونية، والمختصين بعمليات التوطين في ادارة      
السياسـات والـبحوث القطاعـية، أو اشراكهم،        

ورة، في عمليات االستعراض التي     حسـب الضر  
يجـريها النظراء لقضايا اعادة التوطين القسرية       

 .طوال دورة المشروع

 تحديد الحاجة

يجـب تحديد احتمال الحاجة الى عملية         -28
اعـادة توطيـن قسـرية في أبكر وقت ممكن،          

ويتعين على  . ووصفها في كافة وثائق المشروع    
ار في  أن يذكر باختص  ) أ: (رئـيس فريق العمل   

 حجم عملية   18الموجز التنفيذي المبدئي للمشروع   
أن ) ب(اعادة التوطين واستراتيجياتها وتوقيتها؛     

يعلـم المقترضـين بسياسـة البنك بشأن اعادة         

                                                 
  Circular Op  أنظـر منشور العمليات الدوري رقم  18

Procedures for Processing Investment Loans , 03/87

  and Credits،    اجـراءات تجهيز القروض واالعتمادات
، المصنف بمثابة بيان دليل عمليات      ألغـراض االستثمار  

ه كمنشور ، والـذي سـيعاد اصدار  OMS 2.00رقـم  
م عملــيات توجيهــي   Processing and ,  .009ODرق

  Documentation for Investment Lending،    بعـنوان
 .تجهيز القروض ألغراض االستثمار ووثائقها



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 16الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

أن يسـتعرض الخـبرة العملية      ) ج(التوطيـن؛   
السـابقة للمقترضـين المعنييـن في مشروعات        

أن يدعـو الهيئات المسؤولية عن      ) د(مماثلـة؛   
ة التوطيـن لمناقشة سياساتها، وخططها،      اعـاد 

وترتيباتها المؤسسية واالستشارية والقانونية بشأن     
أن يضمن، اذا اقتضى    ) هـ(اعـادة التوطين؛ و   

األمـر، تقديـم المسـاعدات الفنية للمقترضين        
ويجب أن تشمل هذه    . المعنييـن في وقت مبكر    

المسـاعدات اسـتخدام موارد برنامج تسهيالت       
 من أجل تخطيط عمليات     19تاعـداد المشروعا  

اعـادة التوطيـن وبـناء القـرارات المؤسسية         
 .الالزمة

 

 االعداد

 أثـناء اعـداد المشروع، ينبغي التأكد من         -29
جـدوى عملـية اعـادة التوطين، واالنفاق على         
اسـتراتيجيتها، ووضـع مسـودة خطـة اعادة         
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 Preparation Facility،  برنامج تسهيالت اعداد  بعـنوان
ي سـيعاد اصداره كمنشور عمليات      ، الـذ  المشـروعات 

 Project Preparation Facility , .008ODتوجيهي رقم   

 and Special Project Preparation Facility،  بعـنوان  
برنامج تسهيالت اعداد المشروعات وبرنامج التسهيالت      

 .الخاصة العداد المشروعات

 20.التوطيـن، واعـداد الموازنـة التقديرية لها       
ة الكلية للمشروع االستثماري    ويتعين تحديد التكلف  

. الرئيسـي، بصرف النظر عن مصدر التمويل      
كما يجب معاملة تكلفة اعادة التوطين كبند يخصم        
مـن تكالـيف المـنافع االقتصـادية للمشروع         

ويجب . االستثماري الذي يستلزم عملية التهجير    
اضـافة أية منافع صافية تتحقق للمعاد توطينهم        

الى ") فيذ المشروع بدون تن "مقارنـة بأوضـاع     (
سلسـلة المـنافع التـي تـتحقق من المشروع          

ومـع انـه لـيس من       . االسـتثماري الرئيسـي   
الضـروري أن يكـون المكـون الخاص باعادة         
التوطيـن أو المشروع القائم بذاته الخاص بذلك        
سـليماً في حد ذاته من الوجهة االقتصادية، فانه         
يجـب أن يكون األسلوب األقل تكلفة المتسق مع         

 .لسياسات المنصوص عليها أعالها

 التقييم المسبق والمفاوضات

 يعتـبر تزويد البنك بخطة وموازنة لعملية        -30
اعـادة التوطين، مجدولتين زمنياً ومتمشيتين مع       

                                                 
  االرشـادات التفصـيلية العداد خطط اعادة التوطين          20
اعادة التوطين القسرية في    لتقييم المسبق لها ورادة في      وا

 في سلسلة دراسات    80، الدراسة رقم    مشروعات التنمية 
البنك الدولي،  : واشنطن العاصمة  (1البنك الفنية، الملحق    

أما نماذج جداول التكاليف واالرشادات المتعلقة      ). 1988
 .2بالتحليل االقتصادي والمالي فترد في الملحق 



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 17الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

سياسـة البـنك، شرطاً من شروط اجراء التقييم         
المسـبق بالنسبة للمشروعات التي تشمل عمليات       

قدمة اعـادة توطيـن، باسـتثناء القـروض الم        
ألغـراض االسـتثمار القطاعي المشار اليها في        

وينبغـي أن تؤكـد كافة المواجز       . 26الفقـرة   
التنفـيذية النهائية للمشروعات أنه تمت تلبية هذا        

ويتعين على بعثة التقييم المسبق أن تتأكد       . الشرط
مدى تخفيض حجم عملية اعادة     ) أ: (مـن التالي  

نية الى  التوطيـن القسـرية وتقليل المشقة االنسا      
أدنى حد، وما اذا كان بمقدور المقترضين ادارة        

كفاية الخطة، بما في ذلك     ) ب(هـذه العملـية؛     
الجـدول الزمنـي والموازنة الموضوعة لتنفيذ       
عملية اعادة التوطين ودفع التعويضات الالزمة؛      

) د(سـالمة التحلـيل االقتصادي والمالي،       ) ج(
لكافة توفـر وكفايـة الموقع والموارد التمويلية        

جدوى ترتيبات  ) هـ(أنشـطة اعـادة التوطين؛      
. مدى مشاركة المنتفعين بالعملية   ) و(التنفـيذ؛ و  

وأثناء المفاوضات، يتعين على المقترض والبنك      
أن يـتفقا علـى خطـة اعادة التوطين، على أن           
تعكـس الوثـائق القانونـية هذه الخطة والتزام         

كمـا يتعين االتفاق على     . المقـترض بتنفـيذها   
عمـال األخـرى الضرورية المتصلة باعادة       األ

ويجب أن يتضمن تقرير التقييم المسبق      . التوطين
الـذي يعده  موظفو البنك ومذكرة توصية رئيس         

البـنك موجزاً للخطة، وأن ينصا على أنها تفي         
 .بالشروط التي تنص عليها سياسات البنك

 التنفيذ واالشراف

 يجـب االشـراف على المكونات الخاصة        -31
ـ  ادة التوطيـن طـوال فترة تنفيذ المشروع        باع

 اذ أن االشراف المتقطع أو الذي يبدأ        21.المعنـي 
فـي مـرحلة مـتأخرة من عملية التنفيذ البد أن         

. يعـرض للخطـر نجـاح عملية اعادة التوطين        
ويجـب أن يكون أعضاء بعثات البنك االشرافية        
من ذوي الخبرة االجتماعية واالقتصادية والفنية      

يستحسن كثيراً اجراء استعراضات    و. المطلوبـة 
ــيرة   ــن الكب ــادة التوطي ــيات اع ــنوية لعمل س
واستعراضـات مـتعمقة فـي البنك لتقييم التقدم         

ويجب التخطيط  . المحرز في منتصف مدة التنفيذ    
لهذه االستعراضات منذ البداية، بغية تمكين البنك       
والمقـترض مـن اجراء التعديالت الالزمة في        

وجدير بالذكر أن   . لمعنيعملية تنفيذ المشروع ا   
الفـترة الالزمـة للتغلب على آثار عملية اعادة         
التوطيـن قـد تطول وغالباً ما تستدعي مواصلة         
االشـراف مـن جانب البنك الى ما بعد اكتمال          

                                                 
 0513OD.  ,نظـر منشور العمليات التوجيهي رقم    أ21

 Project Supervision ــنوان ــى  ، بع ــراف عل االش
 الى  44، على وجه الخصوص الفقرات من       المشروعات

47. 



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 18الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها

عملية تهجير المجموعات السكانية المعنية بفترة      
طويلـة، وفـي بعض األحيان الى ما بعد انتهاء          

 . خاص بهالمشروع واقفال الملف ال

 التقييم الالحق للتنفيذ

 الذي  22 يجب أن يقيم تقرير انجاز المشروع      -32
يقـدم الـى ادارة تقيـيم العمليات العملية اعادة          
التوطيـن وآثارهـا على مستويات معيشة المعاد    
.توطيـــنهم والســـكان المضـــيفين لهـــم

                                                 
  أنظر مذكرة النائب األول للرئيس لسياسات العمليات،         22

، ارشادات بشأن اعداد تقارير انجاز المشروعات     بعنوان  
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General Guidelines for Preparing Project Completion 

 Reports  ارشـادات عامة بشأن اعداد تقارير  ،  بعـنوان
،  المزمع دمجهما واعادة اصدارهما      انجـاز المشروعات  

 Project ,  .5513ODكمنشـور عملـيات توجيهي رقم   

 Completion Reports ــنوان ــر ، بع ــاز تقاري انج
 .المشروعات



1990يونيو   دليل عمليات البنك الدولي
OD 4.30المنشور 

 17 من 1الصفحة 
  منشور العمليات التوجيهي

 

 
 .أعد هذا المنشور الرشاد موظفي البنك الدولي، وال يتضمن بالضرورة معالجة وافية للموضوعات التي يتطرق اليها
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