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 الشعوب األصلية
 

الـى تقييد قدراتها على تأكيد مصالحها والدفاع         المقدمة
عـن حقوقها في األراضي والموارد االنتاجية       

 .األخرى
يصف هذا المنشور التوجيهي سياسات      - 1

 المتعلقة بالمشروعات التي    1واجـراءات البنك  
ويحدد التعريفات  . تؤثر على الشعوب األصلية   

األساسـية وأهـداف السياسـات، واالرشادات       
الخاصة باعداد وتنفيذ اتفاقيات المشروعات أو      

، وشروط  مكوناتهـا المتعلقة بالشعوب األصلية    
 .تجهيز وتوثيق هذه المشروعات

 التعاريف

ــطالحات  -3 ــف االص ــعوب " تص الش
و " األقلـيات العرقية األصلية     "و  " األصـلية   

القبائل المدرجة في   "و  " المجموعـات القبلية    "
ــم ــة " القوائ ــية ذات الهوي ــئات االجتماع الف

االجتماعية والثقافية التي تميزها من المجتمعات      
المهيمـنة التـي جعلـت تلك الفئات معرضة         

 وألغراض هذا   .للحـرمان مـن عملية التنمية     
الشعوب األصلية  "المنشور، سيستخدم اصطالح    

 .لالشارة الى هذه الفئات والمجموعات" 

يوفر المنشور التوجيهي ارشادات بشأن      -2
التأكد من انتفاع   ) أ: (السياسات من أجل التالي   

) ب(الشعوب األصلية من مشروعات التنمية، و     
تجنـب أو تخفيف اآلثار السلبية المحتملة على        
الشـعوب األصلية، والتي تسببها األنشطة التي       

ويتطلب األمر اجراءات خاصة    . يساعدها البنك 
حين تؤثر استثمارات البنك في شعوب أصلية،       
أو فئات قبلية، أو أقليات عرقية، أو مجموعات        
 أخرى تؤدي أوضاعها االجتماعية واالقتصادية 

يدرج العديد من البلدان المقترضة من       -4
البـنك نصوصا تعريفية وأطرا قانونية محددة       
فـي دساتيرها ولوائحها التنظيمية وتشريعاتها      
الوطنية ذات الصلة تتيح األساس األولي لتحديد       

 .شعوب األصليةال
 

ونظـرا لتـنوع وتغير السياقات التي        -5
تندرج فيها الشعوب األصلية، ال يوجد تعريف       

فالشعوب األصلية عادة   . واحـد يضـم تنوعها    
اذ يعملون في   . ضمن أشد الفئات السكانية فقرا    

 
المؤسسة الدولية للتنمية، ويشمل    " البنك"   يشمل اصطالح      1

 .اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" القروض"اصطالح 
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 حسن  يجـب علـى رؤساء فرق العمل توخي       

الـتقدير عند تحديد السكان الذين ينطبق عليهم        
هـذا المنشور التوجيهي وأن يستعينوا بالخبراء       
ــية   ــوم االنثروبوليج ــي العل ــائيين ف االخص

 .واالجتماعية طوال دورة تجهيز المشروع

األنشـطة االقتصادية التي تتراوح بين عمليات       
أو ) األحراج(الـزراعة المتـنقلة في الغابات       

لقـرب مـنها وبيـن العمالـة بأجر أو حتى           با
. األنشطة صغيرة الحجم الموجهة نحو األسواق     

ويمكـن تحديـد الشعوب األصلية في مناطق        
جغرافـية معيـنة بوجـود الخصائص التالية        

 :بدرجات متفاوتة، وهي
 األهداف والسياسات

تتمـثل األهـداف العامـة للبنك نحو         -6
الشـعوب األصـلية، وبالنسبة لكافة الناس في        
دوـله األعضـاء، فـي التأكد من أن العملية          
االنمائـية تعـزز االحـترام الـتام لكرامتهم         

وبمزيد . وحقوقوهـم االنسانية وثقافتهم الفريدة    
من التحديد، ان الهدف المركزي لهذا المنشور       
التوجيهـي هو التأكد من عدم تعرض الشعوب        
األصلية الى آثار سلبية أثناء العملية االنمائية،        

ا من المشروعات التي يمولها البنك،      وال سـيم  
ومـن تلقـي هـذه الشـعوب منافع اجتماعية          

 .واقتصادية متسقة ثقافيا

االلتصـاق الوثـيق بأراضي      )أ(
األسـالف وبالموارد الطبيعية    

 في تلك المناطق؛

ي وتمييز اآلخرين   التمييز الذات  )ب(
ألفـراد الشعوب األصلية على     
أنهـم أعضاء مجموعة ثقافية     

 مميزة؛

اللغة األصلية، التي تختلف في      )ج(
كثـير مـن األحيان عن اللغة       

 الوطنية؛

تعتـبر كيفـية الـتعامل مع الشعوب         -7
األصـلية المتأثرة بالمشروعات االنمائية قضية      

وتصاغ المجادلة في كثير من     . يحفهـا الجـدل   
األحيان بمثابة الخيار بين موقفين متعارضين،      

ـ  ا يـنادي بعزل أفراد الشعوب األصلية       أحدهم
الذين تجعل ممارساتهم الثقافية واالقتصادية من      
الصـعب علـيهم الـتعامل مـع المجموعات         

وجـود مؤسسـات اجتماعية      )د(
 وسياسية عرقية؛ و

االنـتاج الموجهة نحو الكفاف      )هـ(
 .بشكل رئيسي
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ومن بين مزايا هذا المنهاج     . الخارجـية القوية  
أنـواع الحمايـة الخاصة التي يوفرها والحفاظ        
علـى التميـيز الثقافـي؛ وتتمثل التكاليف في         

.  تنفيذ البرامج االنمائية   المـنافع التـي تفقد من     
ويجـادل الموقـف اآلخـر بوجوب امتصاص        
الشـعوب األصلية ثقافيا في اطار قيم المجتمع        
المهيمـن وأنشطته االقتصادية من أجل تمكين       

. أفـرادها مـن المشـاركة في التنمية الوطنية        
ويمكـن أن تشـمل المـنافع تحسـين الفرص          

ف االجتماعـية واالقتصادية، لكن تتمثل التكالي     
فـي كثـير من األحيان في الفقدان التدريجي         

 .للفوارق الثقافية

تتمـثل سياسة البنك في وجوب استناد        -8
االسـتراتيجية بشـأن معالجة القضايا المتصلة       

 المشاركة المستنيرة بالشـعوب األصـلية الى      
لذلك، يعتبر تحديد   . للشـعوب األصلية أنفسها   

ر، األفضليات المحلية من خالل التشاور المباش     
وادراج المعرفة األصلية في مناهج المشروع،      
واالسـتعانة المالئمـة بالخبراء المتمرسين في       
مـرحلة مـبكرة مـن األنشطة الرئيسية ألي         
مشـروع يؤثر في الشعوب األصلية وحقوقهم       

 .في الموارد الطبيعية واالقتصادية

ومـن المـتوقع أن تحدث حاالت، وال         -9
عات عزلة،  سـيما عند التعامل مع أشد المجمو      

حيـث من الصعب تجنب اآلثار السلبية وعدم        
فـي هذه   . اعـداد خطـط التخفـيف الكافـية       

األوضـاع، ال يجـري البـنك التقييم المسبق         
للمشـروعات حـتى يعـد المقـترض الخطط         

وفي حاالت  . المالئمـة ويستعرضـها البـنك     
أخـرى، قـد ترغـب الشعوب  األصلية في          

صة هي  والخال. ادماجهـا في العملية االنمائية    
يجب أن يتأكد المقترض من وضع نطاق كامل        
من االجراءات االيجابية بأن الشعوب األصلية      

 .ستستفيد من االستثمارات االنمائية

 دور البنك

يعالج البنك قضايا الشعوب األصلية من       -10
العمل االقتصادي والقطاعي   ) أ: (خـالل التالي  
مكونات ) ج(المساعدة الفنية،   ) ب(القطـري،   

ويمكن . شروعات االستثمارية أو نصوصها   الم
أن تنشـأ قضـايا تتعلق بالشعوب األصلية في         
قطاعـات مخـتلفة تهـم البـنك؛ وتشمل هذه          
القطاعـات التي تنطوي على سبيل المثال على        

، )الحراجة(الزراعة، وتشييد الطرق، والغابات     
والطاقـة الكهرومائـية، والتعدين، والسياحة،      

  ويتم   2.ب تصنيفها بدقة   يج –والتعلـيم، والبيئة    

 
 يكون تهجير الشعوب األصلية ضارا على وجه الخصوص، 2

أنظر منشور العمليات التوجيهي .  جهود خاصة لتجنبهويجب بذل
اعادة  بعنوان  OD 4.30, Involuntary Resettlementرقم 
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تحديد القضايا المتعلقة بالشعوب األصلية عادة      
مـن خالل عمليات التقييم البيئي أو تقييم األثر         
االجتماعـي للمشـروعات المـزمعة واتخاذ       
االجراءات المالئمة في اطار اجراءات تخفيف      

أنظر منشور العمليات التوجيهي    (اآلثار البيئية   
، قيد يـيم البيئـي  التق بعـنوان  OD 4.01رقـم  
 ).االصدار

:  العمـل االقتصادي والقطاعي القطري     -11
يجــب علــى االدارات القطــرية أن تحــتفظ 
بمعلومـات عـن اتجاهات سياسات الحكومات       

. والمؤسسات التي تتعامل مع الشعوب األصلية     
ويجـب معالجـة القضـايا المتصلة بالشعوب        
األصـلية على نحو صريح في العمل القطاعي        

ي الفرعي وأن تبحث في اطار الحوار       والقطاع
وتحتاج أطر سياسات   . بين البنك والبلد المعني   

التنمـية الوطنـية والمؤسسـات في كثير من         
األحـيان للـتقوية مـن أجل خلق أساس أقوى          
لتصـميم وتجهـيز المشـروعات مع مكونات        

 .تتعامل مع الشعوب األصلية

بامكان البنك توفير   :  المسـاعدة الفنية   -12
عدة الفنية لتنمية قدرات المقترض لمعالجة      المسا

وتقدم . القضـايا المتصـلة بالشعوب األصلية     

المساعدة الفنية عادة في سياق اعداد المشروع،       
لكـن يمكن أيضا أن يلزم تقديم المساعدة الفنية         
لـتقوية المؤسسـات الحكومية ذات الصلة أو        
لمسـاندة مـبادرات انمائـية اتخذتها الشعوب        

 .هااألصلية أنفس

بالنسبة :  المشـروعات االسـتثمارية    -13
للمشـروع الذي يؤثر على الشعوب األصلية،       
يجـب علـى المقـترض اعـداد خطة انمائية          

. للشعوب األصلية تكون متسقة مع سياسة البنك      
ويـتوقع أن يشـتمل أي مشـروع يؤثر على          
الشـعوب األصـلية على مكونات أو نصوص        

وعندما يكون معظم   . تتضـمن هـذه الخطـة     
المسـتفيدين مباشرة من المشروع من الشعوب       
األصـلية، سـيعالج المشروع نفسه اهتمامات       
البـنك وستنطبق بالتالي نصوص هذا المنشور       

 .التوجيهي على المشروع بأكمله

 3الخطة االنمائية للشعوب األصلية

تـتلخص المتطلـبات المسـبقة للخطة        -14
 :االنمائية للشعوب األصلية في التالي

ة الرئيسية في تصميم    الخطـو  )أ(
المشـروع هـي اعداد خطة      

 
س و

                                                           
 توفر أقسام البيئة االقليمية االرشادات الفنية المحددة الخاصة 3

بمنطقة معينة العداد مكونات المشروعات المتعلقة بالشعوب 
 .األصلية، ودراسات الحاالت الخاصة بأفضل الممارسات

رية طين الق  للمزيد من االرشاد بشأن السياسة الخاصة الت
 .بالقضايا التي تنطوي على الشعوب األصلية
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ــاريا   ــة حض ــية مالئم امائ
باالسـتناد الـى اعتـبار تام       
للخيارات المتاحة التي تفضلها    
الشــعوب األصــلية المــتأثرة 

 .بالمشروع

يجـب أن تبذل الدراسات كل       )ب(
ــود  ــات الجه ــتوقع االتجاه ل
 التي يحتمل أن يدخلها     السـلبية 

المشــروع واعــداد الوســائل 
 4.نب أو تخفيف الضررلتج

يجب أن يكون لدى المؤسسات      )ج(
المسـؤولة عـن التفاعل بين      
الحكومـة والشعوب األصلية    
المهارات الالزمة في المجاالت    
االجتماعـية والفنية والقانونية    
ــية   ــطة االنمائ ــيذ األنش لتنف

ــترحة ــيط . المق ويجــب تبس
ترتيـبات التنفـيذ وأن تنطوي      
عـادة على المؤسسات القائمة،     

ــية،  و ــنظمات المحلـ المـ
والمـنظمات غـير الحكومية     
المالئمـة ذات الخـبرات في      
المسـائل المتصـلة بالشعوب     

 .األصلية

ويجـب أن تؤخذ في االعتبار       )د(
ــيم   ــية للتنظ ــاط المحل األنم
االجتماعي والمعتقدات الدينية،   

 .والموارد في تصميم الخطة

ــطة  )هـ( ــاند األنش ــب أن تس يج
المتكيفة االنمائية أنظمة االنتاج    

جـيدا مـع احتـياجات وبيئة       
الشعوب األصلية، وأن تساعد    
أنظمـة االنـتاج الواقعة تحت      
الضغط لتحقيق مستويات قابلة    

 .لالستمرار

ويجـب أن تتجنب الخطة خلق       )و(
ــعوب  ــتماد الش ــاقم اع أو تف
ــيانات    ــى ك ــلية عل األص

ويجـب أن يشجع    . المشـروع 
التخطيط التسليم المبكر الدارة    

. الناس المحليين المشروع الى   
وحسب الحاجة، يجب أن تشمل     
الخطـة خدمـات التعليم العام      

 

أل

 لالرشاد بشأن الشعوب األصلية واجراءات التقييم البيئي، أنظر 4
 OD 4.0, Envitonmentalمنشور العمليات التوجيهي رقم 

Assessment سابع من مطبوعة ، والفصل الالتقييم البيئي بعنوان
ساسي للتقييم البيئيالبنك الدولي،  ، الدراسة الفنية رقم المرجع ا

 في سلسلة الدراسات الفنية الصادرة عن البنك الدولي 139
 ).1991واشنطن العاصمة، (
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والتدريب في مهارات االدارة    
بالنسـبة للشعوب األصلية منذ     

 .بداية المشروع

ــناجح  )ز( يســتدعي التخطــيط ال
بالنسـبة للشعوب األصلية في     
كثـير من األحيان وقتا طويال      
قبل تنفيذ المشروع، اضافة الى     

. لمتابعة مطولة عمل ترتيبات   
وتسـتدعي المناطق البعيدة أو     
المهملـة حيـث تتوفر خبرات      
سـابقة قلـيلة فـي كثير من        
األحيان بحوثا اضافية وبرامج    
ــية لتحســين مســتوى  تجريب

 .مقترحات التنمية

وحيـثما توجـد برامج فعالة       )ح(
تؤدي وظائفها بالفعل، يمكن أن     
تأخذ مساندة البنك شكل تمويل     

ـ      دال عن  اضـافي لتقويـتها ب
 .تطوير برامج جديدة صرفة

 المحتويات

يجـب اعداد الخطة االنمائية بالتزامن       -15
مـع اعداد االستثمار الرئيسي، وفي العديد من        
الحـاالت، قـد تستدعي حماية حقوق الشعوب        

األصلية على نحو سليم تنفيذ مكونات مشروع       
خاصـة قد تقع خارج نطاق أهداف المشروع        

ـ    . األساسـية  مل هذه المكونات   ويمكـن أن تش
أنشـطة تتصـل بالـرعاية الصحية والتغذية،        
والبنـية األساسـية االنتاجـية، والحفاظ على        
الخصـائص اللغوية والحضارية، واألحقية في      

ويجب . المـوارد الطبيعية، والخدمات التعليمية    
أن يشـمل مكـون المشروع الخاص بتطوير        
الشـعوب األصـلية العناصـر التالية، حسب        

 :الحاجة

يجب أن  :  االطـار القانونـي    )أ(
) 1(تحـتوي الخطة على تقييم      

الوضـع القانوني للمجموعات    
التـي يغطيها منشور العمليات     
التوجيهـي، حسـبما يعكسها     
ــريع،   ــتور، والتشـ الدسـ

اللوائح (والتشـريعات الفرعية    
للبلد .) واألوامر االدارية، الخ  

ــي؛ و ــذه ) 2(المعن ــدرة ه ق
المجموعـات علـى الحصول     

الوصــول الــى علــى ســبل 
االسـتفادة من النظام القانوني     

. للدفـاع عـن حقوقها بفعالية     
ويجـب ايـالء اهتمام خاص      
بحقوق الشعوب األصلية بشأن    
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استخدام وتنمية األراضي التي    
ــن  ــتها م ــتلونها، ولحماي يح
المتعديــن غــير الشــرعيين، 
ــوارد   ــى الم ــول ال وللوص

ــية  ــات، (الطبيع ــثل الغاب م
ــبرية، والمــياه  )واألحــياء ال

الضــرورية لمعاشــهم حــياة 
ــتكاثر وانجــاب  ــاف وال الكف

 .أجيالهم القادمة

يجب أن  : البـيانات األساسـية    )ب(
) 1(تشـمل البيانات األساسية     

خـرائط دقيقة وحديثة وصورا     
فوتغرافـية جوية لمنطقة تأثير     
المشــروع والمــناطق التــي 

) 2(تسكنها الشعوب األصلية؛    
ــيل الهــيكل االجتماعــي  تحل

) 3(السكان؛  ومصـادر دخل    
اعـداد كشـف بالموارد التي      
تسـتخدمها الشـعوب األصلية     
والبيانات الفنية الخاصة بأنظمة    

تحديـد عالقة   ) 4(انـتاجهم؛ و  
الشعوب األصلية بالمجموعات   

. األخـرى المحلـية والوطنية    
ــه   ــى وج ــم عل ــن المه وم
الخصوص أن تشمل الدراسات    

ــامل  ــنطاق الك ــية ال األساس
 التي  ألنشطة االنتاج والتسويق  

. تنخرط فيها الشعوب األصلية   
ــبراء   ــوم الخ ــب أن يق ويج
االجتماعيون والفنيون بزيارات   
ميدانية لموقع المشروع للتحقق    
من المصادر الثانوية وتحديث    

 .البيانات األساسية

عــندما :  حــيازة األراضــي )ج(
تحـتاج التشــريعات المحلــية  
للـتقوية، يجـب أن يقدم البنك       
ــترض   ــى المق ــورة ال المش

مسـاعدته في تحديد االدراك     و
ــيازة  ــة الح ــي ألنظم القانون
العرفـية أو التقليدية لألراضي     

. الخاصـة بالشعوب األصلية   
ــي  ــت األراض ــنما أدخل وأي
التقلـيدية للشعوب األصلية في     
نطـاق ملكـية الدولـة حسب       
القـانون، وأينما كان من غير      
المالئم تحويل الحقوق التقليدية    

فيذ الـى ملكية قانونية، يجب تن     
ترتيـبات بديلـة لمنح حقوق      
طويلـة األمد قابلة للتجديد الى      
الشـعوب األصـلية تتيح لها      
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الحراسـة واالستفادة من هذه     
ويجب اتخاذ هذه   . الحـيازات 

الخطـوات قبل بداية خطوات     
التخطيط األخرى التي قد تكون     
مشــروطة بصــكوك ملكــية 

 .األراضي المعترف بها

اسـتراتيجية لمشـاركة الفئات      )د(
  يجب اعداد    :لسكانية المحلية ا

آليات والحفاظ عليها لمشاركة    
الشـعوب األصـلية في اتخاذ      
القرارات طوال مرحلة تخطيط    

. المشـروع وتنفـيذه وتقييمه    
ولـدى العديد من المجموعات     
ــعوب األصــلية  ــبر للش األك
تنظيماتها التمثيلية الخاصة بها    
والتـي توفـر قـنوات فعالة       
اليصــال أفضــليات الســكان 

ويحـتل الزعماء   . محلييـن ال
التقلـيديون مواقع محورية في     
تعبـئة الناس ويجب اشراكهم     
فـي عملية التخطيط للمشروع     
مع االهتمام بالتأكد من التمثيل     
ــكان  ــي لمصــالح الس الحقيق

 لكن ال توجد طرق     5.األصليين
محكمة لضمان المشاركة التامة    

ويلزم . علـى المستوى المحلي   
م فـي كثـير من األحيان تقدي      

المشـورة االجتماعـية والفنية     
عـن طـريق األقسـام البيئية       
االقليمية المعنية العداد اآلليات    
ــير    ــنطقة تأث ــة لم المالئم

 .المشروع

التحديد الفني لألنشطة االنمائية     )هـ(
يجـب أن تبدأ    :  أو التخفيفـية  

المقـترحات الفنية من بحوث     
ميدانية يجريها خبراء مهنيون    

دى تكـون مؤهالتهم مقبولة ل    
ويجب اعداد الوصف   . البـنك 

التفصــيلي والتقيــيم المســبق 
للخدمات المقترحة مثل التعليم،    
ــحة،   ــب، والصـ والتدريـ

. واالئتمان، والمساعدة القانونية  
ويجـب ادراج الوصف الفني     
ــتثمارات  ــاص باالسـ الخـ

 

س

مشاركة المجتمعات المحلية ودور المنظمات غير " أنظر أيضا 5
المرجع الدولي، في مطبوعة البنك " الحكومية في التقييم البيئي

اسي للتقييم البيئي  في سلسلة 139، الدراسات الفنية رقم األ
واشنطن العاصمة (الدراسات الفنية الصادرة عن البنك الدولي 

1991.( 
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المخططـة فـي عملية البنية      

وتكون . األساسـية االنتاجـية   
الخطط التي تستفيد من معارف     

ب األصلية أكثر نجاحا    الشـعو 
فـي كثير من األحيان من تلك       
الخطـط التـي تدخـل مبادئ       

على . ومؤسسـات جديدة تماما   
ســبيل المــثال، يجــب أخــذ 
االعتـبار للمسـاهمة المحتملة     
لمقدمــي الخدمــات الصــحية 
التقليدية في اعداد خطط أنظمة     
 .تقديم خدمات الرعاية الصحية

تكون :  القـدرات المؤسسـية    )و(
ت الحكومية المكلفة   المؤسسـا 

بمسـؤولية شـؤون الشعوب     
األصـلية ضعيفة في كثير من      

ــبات . األحــيان ومــن المتطل
األساسية تقييم خبرات وقدرات    

. واحتـياجات هذه المؤسسات   
وتشمل القضايا التنظيمية التي    
تسـتلزم المعالجـة عن طريق      

) 1: (مسـاعدة البـنك ما يلي     
ــتثمار  ــوال لالس ــر األم توف

كفاية ) 2(انية؛  والعمليات الميد 
أعداد الموظفين المهنيين ذوي    

قدرة المنظمات  ) 3(الخبرات؛  
الذاتــية للشــعوب األصــلية، 
ــية،  ــلطات االدارة المحل وس
والمـنظمات غـير الحكومية     
المحلـية علـى الـتفاعل مع       
المـــنظمات الحكومـــية  

قدرة الوكالة  ) 4(المتخصصة؛  
المـنفذة علـى تعبـئة جهود       

ة المـنظمات األخرى المشارك   
كفاية ) 5(فـي تنفيذ الخطة؛ و    

 .مستوى الحضور الميداني

يجب أن تشمل   :  جدول التنفيذ  )ز(
المكونـات جدوال زمنيا للتنفيذ     
مع تحديد معالم معيارية لقياس     
الـتقدم المحـرز فـي فترات       

ويلـزم تنفيذ برامج    . مناسـبة 
تجريبـية في كثير من األحيان      
لتوفـير معلومـات تخطيطية     

مشروع على  لتنفـيذ مكونات ال   
ــعوب  ــبة للش ــراحل بالنس م
األصـلية مـع تنفيذ االستثمار      

ويجــب أن تهــتم . الرئيســي
الخطة بقابلية استمرار أنشطة     
المشـروع على المدى الطويل     
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ــحوبات   ــتمال مس ــب اك عق
 .القرض

  يلزم عادة    6:المـتابعة والتقييم   )ح(
توفـر قدرات مستقلة للمتابعة     

ــد( ــون  ) الرص ــندما تك ع
ة عــن المؤسســات المســؤول

الشعوب األصلية ذات خبرات    
اداريـة ضـعيفة مـن ناحية       

ويمكـن أن تكون    . تاريخـية 
المـتابعة مـن قبل المنظمات      
الذاتية للشعوب األصلية طريقة    
ــروع  ــؤة الدارة المشـ كفـ
ــر   ــات نظ ــتيعاب وجه الس
ــعوب   ــن الش ــن م المنتفعي
األصـلية، ويشـجع البنك هذا      

ويجب أن تضم وحدات    . النهج
ــن مه ــتابعة موظفي ــن الم نيي

متمرسين في العلوم االجتماعية    
وأن توضــع صــيغ العــداد 
الـتقارير والجـداول الزمنية     

. المالئمة الحتياجات المشروع  
ويجــب اســتعراض تقاريــر 

الرصد والتقييم بمشاركة كبار    
موظفـي ادارة الوكالة المنفذة     

ويجب اتاحة  . للمشروع والبنك 
 . تقارير التقييم للجمهور

ية وخطــة التكالــيف الــتقدير )ط(
يجــب أن تشــمل :  الــتمويل

الخطــة التكالــيف الــتقديرية 
ــة  ــطة الخط ــلة ألنش المفص

ويجب توزيع  . واالسـتثمارات 
ــيف حســب  ــرات التكال تقدي
تكالـيف الوحـدات وسنوات     
ــا بخطــة  المشــروع وربطه

ــثل . المشــروع ــبرامج م فال
صناديق االئتمان المتجدد التي    
توفر للشعوب األصلية موارد    

ــب أ ــتثمارية يج ــن اس ن تبي
اجـراءاتها وآلياتها المحاسبية    

. لتمويل وتغذية الموارد المالية   
وممـا يسـاعد عادة أن يأخذ       
البـنك أعلى حصة ممكنة في      
المشـاركة المالية المباشرة في     
مكونات المشروع التي تتعامل    

 .مع الشعوب األصلية
 

 OD 10.70, Project أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم 6
Monitoring and Evaluation متابعة وتقييم  بعنوان

 .المشروعات
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 تجهيز المشروع واعداد الوثائق

 تحديد المشروع

لمشروع، أثـناء مرحلة تحديد ا     -16
يجب اخطار المقترض بسياسات البنك     

ويجب . الخاصـة بالشـعوب األصلية    
تحديـد العـدد التقريبي للسكان الذين       
يحـتمل أن يتأثروا بالمشروع، وبيان       
مواقـع اقامـتهم علـى خرائط منطقة        

ويجب أيضا مناقشة الوضع    . المشروع
ــتأثر  ــات ت ــة مجموع ــي ألي القانون

ويجب على رئيس فريق    . بالمشـروع 
لعمـل الـتأكد من الهيئات الحكومية       ا

ــراءاتها،   ــاتها، واج ــية وسياس المعن
وبـرامجها، وخططها بالنسبة للشعوب     
األصـلية المتأثرة بالمشروع المقترح     

كما )). أ(15 و 11أنظـر الفقرتيـن     (
يتعيـن علـى رئيس فريق العمل بدء        
ــية  ــات االنثروبولوج ــراء الدراس اج
ــياجات   ــتحديد االحت ــرورية ل الض

ت للشعوب األصلية المحلية    واألفضـليا 
ويجب على  )). ب(15أنظـر الفقـرة     (

رئـيس الفريق، بالتشاور مع االدارات      
البيئـية االقليمـية االشارة الى قضايا       
الشعوب األصلية واالستراتيجية العامة    

للمشروع في الموجز التنفيذي االبتدائي     
 .للمشروع

 اعداد المشروع

ض اذا تـم االتفاق في اجتماع استعرا       -17
الموجـز التنفـيذي االبتدائـي للمشروع على        
الحاجـة الجـراء خـاص، يجب اعداد الخطة       
االنمائـية للشعوب األصلية أو مكون المشروع       

وحســب . المعنــي أثــناء اعــداد المشــروع
الضـرورة، يجـب أن يساعد البنك المقترض        
علـى اعداد أهداف المشروع وتوفير المساعدة       

وتعتبر ). 12أنظر الفقرة   (الفنـية المتخصصة    
المشـاركة المـبكرة لخـبراء االنثروبولوجيا       
والمنظمات غير الحكومية المحلية ذات الخبرة      
فـي المسائل المتعلقة بالشعوب األصلية طريقة       
مفـيدة لتحديد اآلليات الالزمة للمشاركة الفعالة       

وفي المشروعات  . والفـرص االنمائية المحلية   
 التـي تنطوي على حقوق الشعوب األصلية في       

ملكـية األراضـي، يجـب أن يعمل البنك مع          
المقـترض اليضاح الخطوات الالزمة لوضع      
حيازة األراضي في موضع نظامي في مرحلة       
مـبكرة بقـدر االمكـان، نظـرا ألن نزاعات          
األراضـي كثيرا ما تؤدي الى تأخير اجراءات        
تنفـيذ المشـروع اذ تعتمد على تحديد صكوك         
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 الفقرة  أنظر(ملكـية األراضي على نحو سليم       
 )).ج(15

 التقييم المسبق

يجـب تقديـم الخطة الخاصة بالمكون        -18
االنمائي للشعوب األصلية الى البنك اضافة الى       
تقرير الجدوى االقتصادية الكلية للمشروع، قبل      

ويتعين أن يقدر التقييم . اعداد التقييم المسبق له 
المسـبق كفايـة الخطـة، ومالءمة السياسات        

 وقدرات الهيئات المسؤولة    واألطـر القانونية،  
عن تنفيذ الخطة، وكفاية الموارد الفنية والمالية       

ويجب أن  . واالجتماعـية المخصصة للمشروع   
يعـبر أعضاء فرق التقييم المسبق عن رضاهم        
أن مشاركة الشعوب األصلية كانت ذات معنى       

) أ(14في اعداد الخطة حسبا وصفها في الفقرة        
من المهم على   و)). د(15أنظـر أيضا الفقرة     (

وجه الخصوص اجراء تقييم مسبق للمقترحات      
الخاصـة بتنظـيم الحصـول على األراضي        

 .واستخدامها

 التنفيذ واالشراف

يجـب أن تتضـمن خطـة االشراف         -19
نصوصـا لكي تشمل المهارات االنثروبولوجية      

واالقتصـادية والفنـية المالئمـة ضمن بعثات        
فيذ االشـراف الخاصـة بالبنك أثناء مرحلة تن       

ــروع  ــن (المش ــر الفقرتي ، )ح(و) ز(15أنظ
 OD 13.05ومنشـور العملـيات التوجيهي رقم   

ومن ). االشـراف على المشروعات   بعـنوان   
الضـروري قيام فرق العمل بزيارات ميدانية       

ويجب أن يقدر تقييم نصف     . لموقـع المشروع  
الفـترة والتقيـيم النهائي التقدم المحرز وتقديم        

ــ  ــراءات التص ــيات باالج ــند توص ويبية ع
 .الضرورة

 التوثيق

ــائق القــرض  -20 يجــب أن تعكــس وث
الـتزامات المقـترض بتنفـيذ الخطة االنمائية        
الخاصـة بالشعوب األصلية؛ ويجب أن تنص       
األحكـام والشروط القانونية على توفير معالم       
معـيارية لموظفـي البنك يمكن متابعتها أثناء        

ويتعين أن يوجز تقرير    . عملـيات االشـراف   
يم المسبق الذي يعده موظفو البنك، ومذكرة       التقي

وتوصـيات رئـيس البـنك الخطـة أو أحكام          
 .وشروط المشروع
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